
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA 

DE L’INSTITUT DE CAL GRAVAT 

Identificació de la sessió  

 Núm: 11 

 Data: 07/11/2019 

 Horari: a les 20:30h.  Lloc: Biblioteca de l’institut 

Hi assisteixen: 

 Jordi Comellas, president temporal en substitució de Joan Sebarroja 

 Roger Sardà, vicepresident 

 Montse Tortolero, tresorera 

 Feola van Heuvelen, secretària 

         i els vocals: Salvador Soler, África Rojas 

 Això fan un total de 6 persones. 

S'han excusat d'assistir-hi: 

 Els vocals: Pilar Montero, Lluïsa Guil, Remei Belmonte  

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda al nou curs i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior. 

2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2018/19 i resum de les 

activitats realitzades. 

3. Presentació del pressupost per al curs 2019/20. 

4. Consell Escolar. 

5. Informacions : Extraescolars, Taquilles, Samarretes, Llibres, Agenda, Festes ... 

6. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Benvinguda al nou curs i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior. 

Benvinguda i presentació dels membres de la taula per part del president. S’aprova 

l’acta anterior. 

 

2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2018/19  i resum de les activitats 

realitzades. 

La  tresorera explica el balanç del curs passat, comentant les entrades i sortides.  

A més del romanent del curs anterior (21.688,90 €), l’ingrés més important és 

l’aportació de la quota de material: més de la meitat per l’institut, i 40€ de cada família 



per l’Ampa (37.896€). El 98% de les famílies paga la quota. L’Ampa gestiona les quotes 

pagades per les famílies i paga factures de l’institut. Encara falta cobrar l’aportació 

d’Iddink perquè quedava pendent firmar un acord.  

Pel que fa a les despeses, es comenten quines hi ha hagut:  aportacions per a material 

didàctic com llibres de lectura/material de gimnàstica, fotocòpies, reparacions, les 

despeses bancàries, la quota anual de la FAPAC, de les xerrades PEC, les festes que 

organitza l’institut i especialment aquest curs la festa del desè aniversari, la revista de 

l’institut (maquetació i impressió), les sortides i colònies (s’ajuda en els autocars des de 

1r d’ESO fins a 4t). S’aprova el balanç. 

 

3. Presentació del pressupost per al curs 2019/20.  

La tresorera explica els ingressos previstos: el romanent del curs passat (14.697,83 €), 

les quotes de socis, el lloguer de les taquilles, venda de samarretes, Iddink. 

Pel que fa a les despeses previstes, també es va explicant cada concepte en què 

consisteix: aportacions per a material didàctic, revista, FAPAC, sortides i colònies, 

festes, lloguer Kursaal, xerrades PEC.  

Amb aquestes partides es preveu un romanent de 5.413,16€ a final de curs. 

S’aprova el pressupost. 

 

4. Consell Escolar. 

El representant de les famílies al Consell Escolar són el Jordi Comellas, l’Anna Torné i la 

Feola van Heuvelen, mentre l’Àfrica Rojas va substituir l’Ana Herrero en representació de 

l’Ampa. 

 

5. Informacions : Extraescolars, Taquilles, Samarretes, Llibres, Agenda, Festes 

 Extraescolars:  des de que els alumnes fan jornada intensiva, hi ha poc interès per fer 

extraescolars a l’institut; els alumnes no volen tornar per la tarda. Tot i així, es poden 

presentar propostes. 

 Taquilles: l’institut disposa de taquilles per a poder deixar els llibres i altres coses. El 

lloguer és de 20€/any i aquest any s’han llogat força. 

 Samarretes: l’Ampa ven samarretes verdes amb el logo de l’institut, que es poden 

utilitzar per a les activitats esportives i sortides. El preu és de 8€. En tenim de les 

talles 16 anys i S, ara farem comanda de la talla M i abans del Festival al Kursaal 

(17/12/19) tornarem a vendre-les. 

 Llibres: degut a que moltes famílies no estan contents amb el lloguer de llibres per 

Iddink, l’Ampa té previst organitzar un mercat de llibres, primer només amb els llibres 

de lectura (com a prova). Necessitem el compromís de continuïtat dels llibres per part 

del professorat.  

 Agenda: abans l’Ampa col·laborava amb les agendes que es donaven als alumnes i que 

eren finançades per spònsors. Per falta de spònsors i temps, aquest any no hi ha 



hagut agenda, però el curs vinent tindrem agendes de la Diputació a baix cost, 

pagades per l’Ampa. 

 Festes: les festes d’aquest curs seran el festival de Nadal al Kursaal, el 17 de desembre, 

i la Festa de la Primavera (fi de curs) el 19 de juny de 2020.  

 

6. Precs i preguntes. 

 Algunes mares presents comenten que els seus fills de primer troben a faltar activitats 

al pati. Des de l’Ampa expliquem que està previst posar més bancs i un rocòdrom. Es 

proposa reparar/substituir les 2 taules de ping pong que s’han espatllat, considerar la 

possibilitat de dinamitzar les activitats i demanar els nens per les seves necessitats. 

 Parlant del mes de juny, els presents estem d’acord que hi hauria d’haver activitats fins 

l’últim dia. Si no poden ser lectives perquè alguns alumnes fan exàmens de 

recuperació, podrien ser lúdiques.  

 Es comenta que les trucades perdudes de l’institut generen preocupació. Demanen 

passar totes les informacions per e-mail i fer servir el telèfon només per urgències, i 

en tot cas deixar un missatge si no responem la trucada. 

 L’Ampa necessitaria més col·laboradors. L’any 2020 s’han de renovar els càrrecs (cada 

3 anys) i alguns membres ja hauran deixat l’institut. Tothom és benvingut i sobre tot 

els que tenen fills a primer i segon, ara poc representats i amb un llarg recorregut per 

davant. 

 

Amb la idea de poder treballar junts per a l’institut dels nostres fills, s’apunten com a 

nous col·laboradors de l’Ampa: 

David Urpi, Judit Bertobillo, Mamadou Diallo, Marta Tiñena, Milena Sánchez, Laura 

Espelt i Marta Belmonte. 

Moltes gràcies i benvinguts! Ens trobarem el dijous 21 de nov. 20:30h a la biblioteca. 

  

Acords 

1. L'acta de la sessió anterior s'aprova per unanimitat dels assistents. 

2. S'aprova el balanç del curs 2018/19. 

3. S’aprova el pressupost per el curs 2019/20. 

 

Es finalitza la sessió a tres quarts de deu de la nit. 

 
Com a secretària estenc l’acta 

  


