
ACTA ASSEMBLEA OCTUBRE 2018  
 
Junta celebrada el dia 8  de novembre  21:00h, a la sala d´actes de  l’ 

institut. Hi assisteixen   10 mares/pares, i 10 membres de l’ AMPA, i la 

directora Maria Pampalona.  

 

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

S’aprova l’acta anterior per unanimitat 

2.- Estat de comptes.  

S’informa de l’estat de comptes  del curs 2017-2018.   

Amb uns ingressos totals de   9822,26.-€ i unes despeses de 10129,49.-€, 

la diferència negativa és de :    -307,23-€. S’ha de tenir en compte que 

encara no s’ha fet efectiu import de l’Ajuntament de Guissona amb el 

conveni per les xerrades que s’organitzen entre tots els  centres, així com 

la quota FAPAC, que suposarà un increment negatiu d’uns 600.-€ 

aproximadament. 

S’aprova que  la quota de l’ AMPA el curs 2019-2020 passi  a ser de 30.-€  

per família en comptes de 27.-€ com fins ara.  

3.- Informe de l’ AMPA  

Socis AMPA  curs 2017 -2018:  

ESO   355 BATXILLERAT   23 TOTAL    378 socis/famílies, d’un total 

d’alumnes de 429. (el número total d’alumnes del centre és sense 

comptar el de cicles, sino seria 521) 

 3.1 -Activitats Extra Escolars:  Durant el curs 2017-2018 les activitats 

esportives ja es van iniciar a començament de curs i amb èxit de 

participació. Se’n han gaudit 85 alumnes , dels quals 82 alumnes  són socis 

de  l´ AMPA. Les activitats van ser futbol, fitness, zumba, pàdel, btt, patins 

i bàsquet.  



Destaquem, una vegada més, el zumba i pàdel com activitats més 

sol·licitades. El Pere Raich és qui porta les activitats.  La més sol·licitada és 

pàdel, que han hagut d’augmentar dies. Aquest any s’afegeixen  voleibol, 

ioga, Gac. El total de l’alumnat que gaudeix d’aquestes activitats  

representa el 23%  de l’alumnat del centre. 

 La subvenció segueix essent de 5€ per alumne soci de l’AMPA.  

 

3.2-Activitats Esportives Escolars:   54 alumnes de primer curs socis de 

l’AMPA han gaudit de la subvenció de l’esquí  i 59 alumnes de tercer socis 

de l’AMPA han gaudit de la subvenció de la natació.  

 

3.3-Reutilització. Enguany es continua amb el conveni de reutilització de 

llibres, amb la Llibreria Issauna, tal i com venim fent els darrers anys. 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. Reutilització molt important ja que la despesa per les 

famílies es molt elevada. També desapareixen  o es perden. Continuar 

insistint en vetllar pel bon estat dels llibres.  

Llibres de reutilització de 1er a 3er d´ESO en són 4, a 4art només un llibre. 

Des de l´AMPA insistim en que el cost dels llibres per a les famílies és molt 

elevat,  sobretot si no es fa reutilització. Seria ideal que des del centre 

s’apostés pels llibres digitals o no fer comprar  tants llibres si només han 

de ser de consulta (treballar per projectes). 

 

 3.4-Subvenció Ajuntament. Pel que fa a les ajudes, l’Ajuntament de 

Guissona per alumne soci de l’AMPA i empadronat subvenciona amb 

2,40.-€ alumne, només rebem l’ajut de Guissona. La demanem cada any i 

es va fer efectiva al mes de juliol per un import de 664,80€.  

 



 3.5-Conferències. Continuem amb el conveni que es  va signar  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. Aquesta 

aportació econòmica possibilita que es puguin portar conferenciants de 

renom. Per aquest motiu si ho fem conjuntament la difusió i participació 

podrà ser més amplia.  

Xerrades previstes per aquest curs  són:  25 de gener de  2019- Glòria 

Cornet  “ Les pors infantils “ . El 22 de Març – M.Jesús Comellas “ Bulling 

en l´adolescència “ .  El 25 de maig Miriam Tirado  “ Rabietes “. Animen a 

tothom perquè pugui fer propostes i poder-les traslladar . 

 

Es va fer un reunió conjunta entre representants de les diferents Ampes , 

Associació de famílies i l´Ajuntament, abans de finalitzar el curs passat, per 

tal de fer una valoració conjunta de com havien anat les xerrades i perquè 

féssim propostes per aquest curs. Des de l´Ampa de l’IES Guissona vàrem 

fer algunes propostes.  Us animem a que si teniu alguna idea ens la feu 

arribar .  

També en la última reunió de Consell Escolar Municipal es va plantejar 

que podríem anar més enllà en l´organització d’activitats conjuntes entre 

AMPEs, seguint el model de Mollerussa on es porta a terme el projecte 

INTERAMPAs , treballant per l´organització conjunta de diferents activitats 

com casals, posa´t la gorra, etc...,  Ens convocaran per parlar-ne i valorar si 

signem un conveni conjunt totes les AMPEs de Guissona.  La reunió serà 

d’aquí 2 setmanes.  

 

3.6-  Bonificacions AMPA curs 2018-19 

S´ha fet una revisió més exhaustiva de les bonificacions que fa l´AMPA, 

perquè tots els cursos quedin més equilibrats i rebin ajuts similars.  

Recordem que tenim la reutilització de llibres a ESO, les activitats 

extraescolars, les conferències , subvenció a la sortida d’Anglès a 4art 



d´ESO, la Natació de 3er, l´esquiada de 1er. Com a novetat també 

subvencionarem l´activitat d´acrosport de 1er de batxillerat i continuarem 

amb l’ajut d’una part del bus de la selectivitat dels de 2on de Batxillerat, 

que costa força diners.  

Com a novetat tenim : auxiliar de conversa dins de les aules, a les classes 

d’anglès.  Es fa amb l´empresa Smarttimes, són 10 hores setmanals i se’n 

gaudeixen alumnes des de 3er , 4art i Batxillerats i cicles.  L´AMPA 

subvenciona el 60% de les hores.  

Farem valoració al final de curs de com  ha anat l´auxiliar de conversa, ja 

que la despesa és important.  I en gaudeixen en principi només 30’  cada 2 

setmanes dependrà del grup que facin. Son grups reduïts. (6/7 persones) 

 4.- Renovació de Càrrecs:  Aquest any toca renovació de 2 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 Imma Vecino i la Rosa Prat . Un aplaudiment per a totes 

elles. Ara, però caldrà substituir-les per 2 membres més.   Qui hi estigui 

interessat que ens ho faci saber el més aviat possible.  

 

 5. Pàgina web AMPA :  si entreu a la pàgina web de l´institut,  hi trobareu 

a dalt a la dreta de tot , l´apartat de l´AMPA.  Dins hi trobareu tota la 

informació que creiem que pot ser d’interès per als pares : membres 

actuals, què és l´AMPA, quines funcions té, novetats que hi puguin haver, 

adreces d’interès ( com la FAPAC, Federació d´Ampes de Catalunya) ...etc 

També hi penjarem les ACTES de les Assemblees generals de pares, per 

que la gent les pugui llegir i estar informats del que anem treballant.  

També s´ha elaborat un full informatiu sobre què és l´AMPA , i la idea es 

donar-lo quan es facin les preinscripcions al centre.  

 

 

 



5.- Informe de la directora  

 

Agraïment de la direcció pel serveis prestats a les dues persones que 

deixen l’AMPA. 

Cada any es distribueix diners per fer obres, aquest any a les aules  de 3r 

s’han posat unes cortines per evitar problemes d’humitats. També es 

pregunta als alumnes si veuen que poden arranjar o solucionar problemes 

que hi poguessin haver a l’aula en tema d’infraestructures.  

Aquest any també s’ha demanat que portin els seus ordinadors i tindran 

un espai per deixar-los. Els que treballen per projectes ja tenen ordinadors 

especials per ells.  

Continua havent problemes d’espai per aquest motiu es readapten les 

classes. 

Aules especials : amb alumnat amb més dificultats d’aprenentatge  i que 

es difícil treballar amb ells, aula d’acollida són uns 40 alumnes, per aquest 

motiu s’ha dotat d´un professor més.   A les classes de més fàcil seguiment 

queden inclosos amb la resta d’alumnat.  

Es continua amb l’ampliació , vindran els tècnics , màquines, llum, però es 

va fent , sense massa pressa. 

Aquest any per normativa s’ha d’avaluar el alumnes per competències. De 

1r a 4r ESO, és un canvi que hem de fer tant informàticament com els 

professors que han fet algun curs de formació , (esfera) sobre el programa 

per avaluar. Com que encara no està tot preparat la pre-avaluació  s’ha 

hagut de fer amb full Excel.  

Això farà també que no hi hagi exàmens de setembre. El mateix juny es 

faran les recuperacions. Si no es fan els exàmens de setembre es podrà 

preparar millor l’organització del curs. 

Aquest any per Nadal trucaran a tothom per anar a recollir les notes. 

Aquest serà el primer contacte amb els pares/mares. Sempre que no hi 

hagi algun pare/mare que ho sol·liciti abans. 



L’auxiliar de conversa de moment van bé. s’haurà de valorar si s’aprofita 

bé. 

Aquest any hi ha 2 patis, creiem que funciona bé i sembla que no se’ls hi fa 

tant pesat. 

La idea dels llibres és que poc a poc es vagin retirant i es vagin substituint 

per projectes o dossiers. 

Aquest curs no hi ha tants professors nous, l’any vinent hi haurà 

moviment perquè hi ha concurs de trasllat i ja es veurà si es volen moure. 

 

6.- Precs i Preguntes.  

La Magda Cisquella es presenta per entrar a l’ampa.  

Es comenta que el tema dels patis als alumnes els va més bé. 

El full de les extraescolars s’hauria d’enviar per mail perquè sinó hi ha un 

descontrol alhora de saber quines son les activitats que es fan i l’import . 

 

 

Es tanca la sessió a les 22:01h 

 

 


