
ACTA ASSEMBLEA OCTUBRE 2017 

Junta celebrada el dia 19 d’octubre  a les 20:45h., al gimnàs de  l’ institut. 
Hi assisteixen  13 mares/pares, 8 són de l’ AMPA, i la directora Maria 
Pampalona. 
 
 
1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 

2.- Estat de comptes. 

S’informa de l’estat de comptes  del curs 2016-2017.  

Amb uns ingressos totals de 11.233,44.-€ i unes despeses de 12.886,63.-€, la 

diferència negativa es de : -1.653,19.-€. (adjunt document desglossat sencer). 

Es proposarà un increment de la quota de l’ AMPA en 3€, per tant passaria a 

ser de 30.-€  per família en comptes de 27.-€ com fins ara. Fa uns anys que 

s’arrosseguen pèrdues. 

Es comenta també que es podria reintentar parlar amb les Ajuntaments dels 

pobles on hi ha alumnes inscrits al nostre institut per si volen fer ajut econòmic 

tal i com fa l’Ajuntament de Guissona.  

3.- Informe de l’ AMPA 

Socis AMPA : 

ESO    304 
BATXILLERAT    59 
TOTAL   363 socis/famílies, d’un total d’alumnes de 448 
 

3.1 -Activitats Extra Escolars 
Durant el curs 2016-2017 les activitats esportives ja es van iniciar a 
començament de curs i amb èxit de participació. Se’n han gaudit 60 alumnes 
dels quals 55 eren socis de l’ AMPA. Les activitats van ser futbol, fitness, 
zumba, pàdel, btt, patins i bàsquet. 
Aquesta setmana ha estat la d’inici de les activitats (15 oct), i sembla que tenen 
molt bona acollida. Destaquem, una vegada més, el zumba i pàdel com 
activitats més sol·licitades. Aquest any s’afegeixen a més, el ioga, el  futbol 
sala, handbol, tennis taula, bàsquet i campionats de voleibol. 
La subvenció segueix essent de 5€ per alumne soci de l’AMPA. 
 

3.2-Activitats Esportives Escolars 
52 alumnes socis de l’AMPA han gaudit de la subvenció de l’esquí. 
79 alumnes socis de l’AMPA han gaudit de la subvenció de la natació. 
 

 
 



3.3-Reutilització. 
Enguany hem tornat a signar el conveni de reutilització amb la Llibreria 
Issauna, tal i com venim fent els darrers anys. 
He tingut força problemes donat que a primer hi ha hagut una matricula molt 
elevada i ha estat difícil aconseguir tots els llibres. Els canvis de lleis, les 
edicions, i que sempre falten llibres. 
Els llibres de text es cobren a 15€ els nous i 10€ els llibres vells. Si estan en 
mal estat només se’n retornen 5€ o 0€. 
S’ha de insistir molt en que es respectin els llibres. Lloms malmesos o amb 
inscripcions barroeres. També desapareixen  o es perden. 
Continuar insistint en vetllar pel bon estat dels llibres. 
 
 3.4-Subvenció Ajuntament. 
Pel que fa a les ajudes dels ajuntaments de 3€ per alumne soci de l’AMPA, 
només rebem l’ajut de Guissona. Es va fer efectiva al mes de juliol per un 
import de 823,20€. 
 
 3.5-Conferències. 
L’any passat es va signar un conveni dins el Pla educatiu de l’entorn entre les 
AMPES de les diferents escoles i l’Associació de Famílies. La finalitat es 
ajuntar esforços per tal de que les conferències tinguin un bon nombre 
d’assistents i se’n puguin fer 2 o 4 a l’any. 
L’aportació econòmica es : AMPES 0,5€ x alumne inscrit 
    Associació de famílies : 100€ 
    Ajuntament: la resta 
Aquesta aportació econòmica possibilita que es puguin portar conferenciants 
de renom i arribar a més participants en les conferències, perquè molts cops 
l’esforç econòmics d’un AMPA no s’ha vist recompensat amb el nombre 
d’assistents. Per aquest motiu si ho fem conjuntament la difusió i participació 
podrà ser més amplia. 
Xerrades previstes són: 
10 Novembre 2017- Gemma Filella. Pautes a les famílies de com treballar les 
emocions a casa. 
Febrer i març 2018 – Bartomeu Buira. Couch per a pares i mares 
13 Abril 2018 – Mossos d’Esquadra. “Internet segura per a pares i mares” 
3r trimestre 2018 – Anna Manso. Escriu llibres de literatura infantil i juvenil, 
blogs i articles. 
Es obert a tothom per fer propostes per a properes conferències. 
 
4.- Renovació de Càrrecs 
Aquest any toca renovació de 4 membres de la junta i als quals volem agrair la 
seva tasca i el reconeixement pel temps dedicat en aquests anys. 
 
Deixa l’AMPA, la Lucia Guerrero, Marta Niubó, Dolors Grau i Montse Miquel. 
Un aplaudiment per a totes elles. 
Ara, però caldrà substituir-les per 4 membres més. 
 
 
 
 



5.- Informe de la directora 
 
S’informa que en l’ampliació de l’espai hi ha 5 empreses que sortiran a concurs. 
Tenim actualment 1 nou mòdul. La sala d’actes ha estat partida en 2 per 
aprofitar espais. 
Els alumnes de 1er estan tots ubicats en la planta baixa. Es reaprofita tot, 
inclús un dels departaments ha estat habilitat com aula de Visual i plàstica. 
 
Del menjador estan molt contents. Continua donant servei de matí fins la tarda. 
Aquest any en Consell escolar es va acordar una petita pujada del preus. 
 
Hi ha 120 alumnes a 1r repartits en classes de 20 alumnes (+/-). Pel que fa a 
ordinadors els alumnes de 1er i 2n ja tenen suficients ordinadors per a ells.  
Es continua treballant per projectes a 1r,  i treballen amb cohesió de grups. No 
es continua treballant per projectes a 2n perquè les persones que ho duien a 
terme ara ja no hi son, tenen plaça en d’altres llocs. Perquè això no torni a 
passar s’ha demanat ajuda externa perquè quedi establert pel futur. 
 
Aquest any hi ha molta gent d’acollida, actualment uns 30 quan el màxim es de 
15. S’ha sol·licitat un altre professor/a. 
 
En quan als canvis de normativa, dir que l’alumnat de 1r i 2n no pot portar 
mòbil, ja que ha donat lloc a alguns problemes legals importants. També 
comentar que si anteriorment quan es requisava un mòbil aquest quedava 
confiscat 2 setmanes a partir d’ara, el pare/mare/tutor/a el podrà recollir a 
recepció. (les queixes/arguments per retornar el mòbil eren incomptables). 
 
Pel que fa a l’organització dir que les hores lectives del professorat a passat de 
20h a 19h degut a la distribució horària. L’any passat hi va haver jubilacions i 
aquest any han entrat molts de nous. Molts també molt joves. Una quarta part 
del professorat es nou. Per aquest motiu també encara s’estan posant al dia 
amb temes com INTRANET. 
 
Estem vivint uns moments complicats políticament per aquest motiu s’intenta 
respectar a tothom i totes les ideologies. 
 
Demanar a tothom que faci les enquestes que s’envien perquè es miren i es 
tenen en compte per millorar. 
 
 
 
6.- Precs i Preguntes. 
 
La Presidenta comenta que hi ha una xerrada organitzada per la FAPAC oberta 
a tots els públics. Es reenviarà a les famílies perquè si hi ha persones 
interessades es puguin apuntar. 
 
Una mare comenta si hi ha auxiliars de conversa d’angles. La Directora 
comenta que s’ha denegat tot i que es va fer a termini la presentació i sol·licitud 
de documentació.  



Una altra mare també comenta de si hi ha la possibilitat de fer 2 patis. Tot i que 
es força complicat per la organització d’horaris, ja que les hores de classe han 
de ser de 60 minuts, la directora comenta que ho poden tornar a replantejar per 
si hi ha aquesta possibilitat de fer-ho. 
 
La directora Maria Pampalona vol agrair a la Montse Miquel la feina feta ja que 
s’han passat moments molts durs durant els últims anys. 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 22:15 
 
 
 
  

 


