
 

 

LA ROMÀNICA PARTICIP@ 

INTRODUCCIÓ  

L’Institut La Romànica està situat al barri de La Romànica, a la població de Barberà del Vallès, municipi 

del Vallès Occidental pertanyent a la província de Barcelona. El nostre centre, fundat el curs 1978- 

1979, amb quaranta anys d’història, va ser el primer institut de la població. Actualment a l’Institut La 

Romànica s’imparteix l’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, i PFI. A l’ESO 

comptem amb 5 línies donades pel Departament d’Educació en els tres primers nivells i 4 línies al 

darrer nivell de l’etapa. Pel que fa a Batxillerat s’ofereixen dues modalitats: ciències de la natura i 

tecnologia -amb l’itinerari tecnològic i l’itinerari científic- i humanitats i ciències socials -amb l’itinerari 

d’humanitats, l’itinerari de ciències socials i l’itinerari mix d’humanitats i ciències socials-. Els cicles 

formatius que es poden estudiar al nostre centre són Operacions de Laboratori i Planta Química [Grau 

Mitjà] i els graus de Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat, Fabricació de Productes Farmacèutics 

Biotecnològics i afins, i Química Ambiental [Grau Superior]. Per últim, el PFI que s’ofereix al centre és 

el d’Auxiliar de comerç i atenció al públic. Tot plegat ens porta a una comunitat educativa formada per 

1004 alumnes i 97 docents. 

Aquesta línia de subvenció, dotada amb 500€ per part de l’AMPA de l’Institut La Romànica, pretén ser 

una eina de treball i cohesió per a la comunitat educativa del centre, a través del seu alumnat. Si bé el 

centre fa les inversions que es consideren oportunes per al seu millor funcionament, l’alumnat té 

inquietuds que a vegades és complicat recollir a través del pressupost ordinari o genèric. És per aquest 

motiu, que s’inicia aquest procés de pressupostos participatius amb l’objectiu que el mateix alumnat 

faci les seves peticions sobre on creu que s’hauria d’invertir aquesta partida de 500€. 

QUI POT PARTICIPAR EN AQUEST PROCÉS?  

Qualsevol estudiant que formi part de la comunitat educativa de l’Institut La Romànica durant el curs 

2020-2021. La participació pot ser com a estudiant individual o formant part d'un grup-col·lectiu 

d'alumnes. En aquest 2n cas, serà necessari designar a una persona portaveu del grup. 

QUINS PROJECTES PODRAN SER SUBVENCIONATS?  

Projectes/Activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat una acció concreta que 

repercuteixi en l’Institut La Romànica i la seva comunitat educativa, a desenvolupar en el període 

comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 

-    S’entén com a projecte una activitat la qual pot estar desenvolupades en més d’un dia. 



 

Cada estudiant pot fer fins a un màxim de dues sol·licituds. En cas de fer-ho en grup, la persona 

portaveu o designada només podrà presentar dues sol·licituds. 

Quedaran excloses totes les activitats o projectes presentats fora del termini establert o presentats 

per una via de comunicació que no sigui l’establerta en aquestes bases. En cas d’haver-hi més de dues 

sol·licituds per una sola persona, quedaran seleccionades les dues últimes. 

QUÈ S’HA DE FER PER DEMANAR UNA SUBVENCIÓ?  

Per presentar una activitat o projecte s’haurà d’enviar d’emplenar el formulari adjunt en aquestes 

bases entre els dies 22 de març i al 12 d’abril del 2021 (ambdós inclosos) per cadascuna de les 

propostes presentades. A més, es podrà aportar -de forma opcional- altres documents o material 

gràfic que cregui oportú la persona o grup sol·licitant. 

https://forms.gle/gD4g3MPvQNYdeSbo7 

 

COM ES DECIDEIX QUIN PROJECTE ES FINANÇA?  

1. Una comissió formada per membres de l’equip directiu i de l’AMPA avaluarà els projectes 

presentats per estudiar la seva viabilitat, així com la seva concordança amb els objectius dels 

pressupostos participatius i la inversió pressupostada. 

a. Els projectes que aprovi la comissió passaran a la següent fase. Els que siguin 

descartats, es retornaran a les seves sol·licitants amb els arguments pels quals han 

estat rebutjats. 

2. Els projectes confirmats per la comissió seran publicats a la web del centre perquè l’alumnat 

pugui votar telemàticament quin és el que li convenç més. El projecte més votat dins del 

termini establert, serà el que es finançarà. 

QUAN ES RESOLDRÀ I NOTIFICARÀ?  

1. La comissió haurà de rebutjar o acceptar els projectes en un termini de 30 dies després de 

finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

2. Un cop publicades les resolucions, s’establirà un termini de 15 dies perquè els projectes siguin 

publicats i votats per l’alumnat del centre. 

3. El projecte guanyador s’haurà d’implementar abans d’acabar l’any natural 2021. 
 

MÉS INFORMACIÓ  

Podeu demanar més informació o aclarir dubtes a sobre aquests pressupostos participatius a l’adreça 

electrònica adria.ortiz@inslaromanica.org 

https://forms.gle/gD4g3MPvQNYdeSbo7
mailto:adria.ortiz@inslaromanica.org

