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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I 

PARES (AMPA) DE L’INS MÀRIUS TORRES DE LLEIDA. 

 

Esdeveniment : Assemblea ordinària curs 2016-17 

Dia 29.11.2016 

Horari: a les 19:45 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona 

convocatòria. Finalitza a les 21.15h 

Lloc: Sala d’Actes de l’Institut Màrius Torres. 

 

Assistents: 

- Xavier Asensio, President AMPA 

- M. José Guerrero, Tresorera AMPA 

- Glòria Garcia, Secretària AMPA 

Vocals: 

Mari Carmen Cabanillas, Núria Barberà, Rosa Mª Felis, Joaquin Mur, Silvia Vila i Celia  

Calvo, directora INS Màrius Torres. 

Absents: Magda Viózquez, que és baixa de la junta des del mes d’octubre. 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2. Informe d’activitats del curs 2015 – 2016 

3. Tancament econòmic del curs 2015 – 2016 

4. Pressupost 2016-17 

5. Votació de la proposta d’actualització dels estatuts de l’AMPA (penjada al web). 

6. Votació, si s’escau, de nous membres de la junta de l’AMPA. 

7. Informe de la Direcció del Centre. 

8. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de l’Assemblea 

L’Assemblea es convoca per informar a les famílies de les activitats que l’AMPA realitza. 

Per tant, en primer lloc es dona la benvinguda a les famílies que assisteixen a la mateixa. 

En aquesta convocatòria tan sols ha assistit una família, la qual manifesta la seva intenció 

de presentar la seva candidatura com a membre de la Junta.  

Malgrat tot, es dur a terme el seguiment de l’ordre del dia per tal d’informar-los de totes les 

activitats que l’AMPA ha dut a terme al llarg del passat curs. 

Es dur a terme la presentació dels membres de la Junta de l’AMPA als assistents. 

 

1.    Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
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Els assistents un cop realitzada la lectura de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de 

l’Associació de mares i pares de l’INS Màrius Torres de Lleida del curs 2014 – 2015 la qual 

figura a la pàgina web de l’Institut, la donen per aprovada. 

 

2.    Informe d’activitats del curs 2015 – 2016 

Es revisen les dades del nombre d’alumnes i els que són socis d’AMPA. 

Alumnes del centre:  824 

1r ESO      89      4t ESO   115 

2n ESO      82      1r Batx.   223 

3r ESO              94      2n Batx.   221 

Alumnes que han pagat quota de l’AMPA:   96,11 % 

Alumnes en règim nocturn: 104 

 

La comunicació entre les families i AMPA es fan a través de la pàgina web, on hi ha 

l’accés a l’aplicatiu d’incidències i de l’accès a la informació de l’AMPA. S’adverteix 

que si no arriben les informacions de l’AMPA, hi ha un aplicatiu per reenviar les 

adreces de correu de les famílies. 

 

ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016 

✓ Projecte Erasmus +: From raw material to final product 

✓ Intercanvi amb un centre de Finlàndia: Festes I Tradicions 

✓ Xerrades del Dr. Frago a les famílies: “ La sexualidad en los medios de 

comunicación” 

✓ Xerrada de la Psicòloga Rosa Blasco als alumnes de 1r i 2n d’ESO: “L’assetjament 

entre iguals” 

✓ Xerrada de la Psicòloga Rosa Blasco als alumnes de 1r d’ESO:”El bon ús de les 

xarxes socials” 

✓ Xerrada dels Mossos d’Esquadra adreçada a les famílies: “Xarxes socials” 

✓ Gala de cloenda dels alumnes de 2n de Batxillerat 

✓ Concursos Literaris Màrius Torres i Jaume Ferran 

✓ Medalla Màrius Torres. Col.laboració en l’acte singular de lliurament de la Medalla 

Màrius Torres, que es va atorgar a la Dra. Montserrat Pàmies  en reconeixement a la 

seva feina com a Psiquiatra en el camp del TDAH 

✓ La Ciència al carrer 

✓ First Lego League 

✓ Premis Literaris Màrius Torres i Jaume Ferran 



 

3 
  

✓ Xerrada col.loqui de la Rosa Blasco adreçada a pares i mares de 2n d’ESO sobre 

l’ús de les noves tecnologies.  

✓ Les xerrades de formació afectivo-sexual per part de l’Institut Amaltea (Dr. Santiago 

Frago) als alumnes de 3r i 4rt d’ESO 

✓ Altres (veure tancament de pressupost) 

✓ Les activitats extraescolars, tant esportives com no esportives (bàsquet, teatre, 

música,...) 

✓ Revista Màrius. Col.laboració i promoció de la revista editada per l’Institut 

✓ Manteniment del desfibril.lador 

✓ Activitat de la Sra. Rosa Blasco, psicòloga. El nombre de visites anuals és més o 

menys constant: 338 al 2010, 369 al 2011, 353 al 2012, 361 al 2013,322 el 2015 i 

338 el darrer curs.  

✓ Cal afegir les visites i consultes formulades per part de mares i pares, professors, 

tutors, .. 

✓ Servei d’assessorament psicològic per cursos 

 1r  ESO    16,4 % 

 2n ESO    32,8 % 

 3r  ESO      8,2 % 

 4rt ESO      14,1 % 

 1r  Batx        9,7 % 

 2n Batx    18,6 % 

 

✓ Servei d’assessorament psicològic segons la temàtica 

o Alteracions per canvis propis de l’adolescència         18,75 % 

o Dèficit en el rendiment acadèmic                  7,30 % 

o Dificultats sòciofamiliars                                 18,75 % 

o Trastorns del comportament (control impulsos)           13,55 % 

o Problemes d’adaptació i/o de relació                          12,50 % 

o Manifestacions psicopatològiques  més estructurades  3,15 % 

o Ansietat                          9,40 % 

o Consum de tòxics o conductes addictives                       1,0 % 

o Bulling                                               5,2 % 

o Processos del dol                                       1,0 % 

o Abusos o maltractaments                           4,15 % 

o Orientació         2,0 % 

o Transtorns de l’alimentació     1,0 % 
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✓ Activitats extraescolars organitzades conjuntament amb l’Institut Gili i Gaya i amb 

l’INS Joan Oró 

o 77 alumnes inscrits en total. D’aquests, 27 són del Màrius Torres 

+ Voleibol   (3 equips en competició)   

+ Futbol sala   (2 equips en competició)    

+ Atletisme  

+ Bàsquet (1 equip en competició) 

+ Bàdminton 

No s’han pogut fer les activitats d’aula ofertades i tampoc les esportives de zumba, 

tennis taula i handbol  

 

Aquestes activitats s’han acabat gestionant aquest curs, a l’igual que l’anterior amb l’Institut 

Gili Gaya i Institut Joan Oró. Això ha fet que es rebaixés el cost de les activitats 

extraescolars degut a que el monitoratge es realitza amb alumnat de l’INS Joan Oró. 

Alumnes que cursen els cicles formatius d’activitats esportives. Sense aquesta col·laboració 

no hagués estat possible tirar endavant les activitats extraescolars. 

 

✓ Membres de la Junta de l’AMPA. 

o Xavier Asensio Maials (President) 

o Núria Barberà Larriba (Vicepresidenta) 

o Mª Carmen Cabanillas Fernández (Vocal) 

o Rosa Mª Felis Oncins (Vocal) 

o Glòria Garcia Vallecillos (Secretària) 

o Mª José Guerrero Santafé (Tresorera) 

o Joaquín Mur Bardají (Vocal) 

o Celia Calvo (Directora de l’ INS Màrius Torres) 

 

3.    Tancament econòmic del curs 2015 – 2016 

 

El Tresorer informa de la gestió del pressupost. Es gestiona a través d’un compte del 

Banc de Sabadell.  

La gestió econòmica la fa la pròpia AMPA, gestió directa i facturació gestionada 

directament. 

 

3.1. Ingressos curs 2015-16 

INGRESSOS PREVIST REALITZAT DESV ABSOLUT Realització (%) 

ALTRES 
INGRESSOS                 -   €                  - €  0 €   
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QUOTES ANUALS 36.288,00 € 
       

36.288,00 €  0 € 100,00% 

INTERESSOS 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00% 

          

TOTAL INGRESSOS  36.086 € 36.288 € 0 € 100,00€ 

 

 

3.2. Despeses curs 2015-16 

CONCEPTE 
Despeses 

Estimatives 
2015-2016 

Realitzat any 
anterior 

2014-2015 

Despeses reals  
2015-2016 

Excursions  1r ESO 900 € 560 € 378 € 

Excursions  2n ESO 900 € 
560 € 150 € 

Excursions  3r ESO 900 € 400 € 520 € 

Excursions  4t ESO 900 € 460 € 500 € 

Excursions  1r  batx 1.000 € 0 € 570 € 

Gala  2n batx. 2.500 € 1.815 € 2.018 € 

Servei  de psicologia 8.100 € 8.100 € 8.456 € 

Curset  d'educació sexual 2.200 € 2.156 € 2.172 € 

Xerrades  mares i pares i altres 300 € 0 € 0 € 

Premis  literaris 1.600 € 1.590 € 2.226 € 

Medalla  MT 2.500 € 3.025 € 1.821 € 

Subvenció  Carpeta classificadora 600 € 1.875 € 2.548 € 

Revista Màrius 2.700 € 2.600 € 3.091,70€ 

Secretaria, despeses d'oficina i tríptic 1.400 € 1.375 € 841 € 

Complement  servei biblioteca 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

Activitats  extraescolars esportives 400 € 0 € 109 € 

Altres  activitats extraescolars 1.500 € 1.683 € 1.626 € 

Col·laboració anuncis de premsa, 
portes obertes, altres 

2.200 € 
2.105 € 1.770 € 

Altres equipaments i desfibril.lador 1.500 € 2.571 € 5.475,32 € 

Subscripció  diaris biblioteca 675 € 675 € 675 € 

FED.ASSOC.DE PARES 400 € 363 € 371 € 

Manteniment La Caixa i Interessos 13 € 72 € 0 € 

ALTRES DESPESES IMPREVISTES 1.100 € 2.303 € 273 € 

    

 36.288 € 36.288 € 37.590 € 
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3.3. Resum exercici 2015-16 

 

  

PREVIST REALITZAT 
DESVIAMENT 

ABSOLUT 

GRAU DE 

REALITZACIÓ 

INGRESSOS 
36.288€ 36.288,00 € € 100,00% 

DESPESES 
36.288 € 37.590,00 € -1302 € 103,58% 

RESULTAT DE 

PÈRDUES I 

GUANYS 0 € -1302 €   

SALDO DE 

L'EXERCICI 

ANTERIOR 8.388 € 7.086 €   

DINERS EN 

CAIXA 8.388 € 7.086 €   

 

 

4. Pressupost 2016-17 

 

  INGRESSOS  PREVIST 

QUOTES 

ANUALS 38.016€ 38.016 € 

INTERESSOS 0 € 0 € 

      

TOTAL 

INGRESSOS 38.016 € 38.016 € 
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4.1. Despeses previstes curs 2016-17 

 

CONCEPTE 
Despeses  

Estimatides 

Excursions  1r ESO 900 € 

Excursions  2n ESO 900 € 

Excursions  3r ESO 900 € 

Excursions  4t ESO 900 € 

Excursions  1r  batx 1.000 € 

Gala  2n batx. 2.500 € 

Servei  de psicologia 8.700 € 

Curset  d'educació sexual 2.200 € 

Xerrades  mares i pares i altres 300 € 

Premis  literaris 2.500 € 

Medalla  MT 2.000 € 

Subvenció  Carpeta classificadora 600 € 

Revista Màrius 3.000 € 

Secretaria, despeses d'oficina i tríptic 1.000 € 

Complement  servei biblioteca 2.000 € 

Activitats  extraescolars esportives 400 € 

Altres  activitats extraescolars 2.000 € 

Col·laboració anuncis de premsa, portes obertes, altres 2.200 € 
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Altres equipaments i desfibril.lador 

                         

2.628 €  

Subscripció  diaris biblioteca 700 € 

FED.ASSOC.DE PAR. 400 € 

Manteniment La Caixa i Interessos 13 € 

ALTRES DESPESES IMPREVISTES 275 € 

   

 38.016 € 

 

Es mostra la comparativa entre les despeses del curs anterior i el pressupostat per l’actual. 

 
 

 

5.  Votació de la proposta d’actualització dels estatuts de l’AMPA (penjada al web). 

La Junta de l’AMPA fa la proposta d’actualització del estatuts per facilitar la gestió. S’han 

suprimit apartats que no tenen sentit en relació al funcionament actual de l’Associació.  

En el procés ordinari cal sotmetre’ls a votació, però l’assistència ha estat molt reduïda i 

els assistents decideixen acceptar la nova redacció dels Estatuts. Es donen per aprovats. 

 

6. Votació, si s’escau, de nous membres de la junta de l’AMPA. 
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S’ha produït 2 baixes de la junta anterior (Magda Viózquez i Juanjo González). Presenta 

candidatura Mª Pilar Anega Claret (mare d’una alumna de 1r d’ESO). 

No es fa votació donat que aquesta candidata s’incorpora directament a la Junta. 

7. Informe de la Direcció del Centre. 

Agraïments de la Directora a la tasca de l’AMPA i a la Pilar com a nova incorporació a la 
Junta. 

La Directora informa de les característiques del centre: 

✓ Línies per nivell: 3-4 ESO, 7 línies de Batx, 1 línia 1r Batx – 2 2n Batx Nocturn. 

✓ Personal: 80 professors, 1 TIS, 1 lectora d’Anglès (fa suport en els diferents nivells 

d’ESO i Batx). 4 personal PAS, biblioteca i personal servei de menjador. 

✓ Horaris: 8:30 a 15:00. Canvi actual: hores de 60’. S’han reduït els patis.  

✓ Tots els nivells acadèmics es regeixen segons la LOMCE. 

Aspectes curriculars i de gestió: 

✓ Incorporació de 2n idioma des de 1r d’ESO.  

✓ 1 grup en anglès de CExp.  

✓ 1r i 2n d’ESO s’han fet grups de nivell i alguns d’ells surten per rebre suport en 

Llengua anglesa.  

✓ A 3r d’ESO es desdoblen els grups. Robòtica també està desdoblada.  

✓ 4rt ESO: optatives específiques (10 hores). L’hora que fa 10 es destina a reforçar 

la llengua anglesa (5 hores lectives i 1 hora desdoblada). A 1r de Batx Anglès 

desdobla una hora.  

Projectes del centre: 

✓ PIL iniciat el curs passat. L’alumnat llegeix ½ hora de classe diària en qualsevol 

assignatura i es fan activitats al voltant de la lectura. Ho fan 1r i 2n d’ESO. Està 

tenint molt bona rebuda.  

✓ Actuacions relacionades amb llengües estrangeres:  

o ERASMUS+ Projecte a 3r i 4rt ESO 

o Es manté el projecte bilateral amb Finlàndia. 

o Es proposa la continuïtat amb ERASMUS+ i els mateixos centres. 

o Viatge 2n ESO a Oxford. 

o Viatge a EEUU 1r de Batxillerat 

✓ Programa Salut- Escola. ES disposa d’una infermera un dia/setmana 

✓ L’Institut és Centre formador professorat novell 

✓ Es fan activitats de dinamització dels esbarjos. 

✓ Centre impulsor Esport 

✓ S’està impulsant la creació d’una coral. 

✓ Ha començat el present curs un projecte d’APS (Aprenentatge i Servei) que 

consisteix en l’apadrinament d’alumnat de 4rt a alumnat de 1r.  

8. Torn obert de paraules. 
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Es comenta la poca assistència de les famílies a l’Assemblea i es considera necessari que 

la propera es faci la difusió per diversos canals. 

 

 

Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:15 h. 

 

 

El president       La Secretària 

 

 


