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AMPA Institut 
Màrius Torres 
Lleida 

Acta Assemblea General Ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018 a les 19:00. 

Es dur a terme l’Assemblea General Ordinària amb el següent ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (està penjada al web de l’institut).  

2. Informe d’activitats del curs 2017 – 2018  

3. Tancament econòmic del curs 2017 – 2018  

4. Pressupost per al curs 2018 – 2019  

5. Votació, si s’escau, dels nous membres de la Junta Directiva de l’AMPA.  

6. Informe de la direcció del centre.  

7. Presentació del logotip guanyador del concurs convocat per l’AMPA.  

8. Torn obert de paraules.  
 

Assistents: 4 pares/mares i membres de la Junta de l’AMPA. 

Membres de la Junta assistents: Dirigeixen l’Assemblea: Núria Barberà (Presidenta), Mª José 

Guerrero (Tresorera) i Glòria Garcia (Secretària), acompanyats de la Directora del centre, Cèlia 

Calvo. 

Vocals: Pilar Anega, Joaquin Mur, Miquel Angel  i Rosa Mª Felis 

Es dona la benvinguda a tothom i s’agraeix a la Direcció del centre la seva presència. Es 

presenta a tota la junta assistent. 

S’informa dels canals de Comunicació AMPA-Família: a través del correu electrònic. Aquest 

curs s’ha estrenat el Tuiter, on anem publicant el que fa l’AMPA. Alhora es presenta la Pàgina 

web informativa de l’AMPA, que es troba allotjada en la web del centre. 

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

S’aprova per unanimitat.  

2. Informe d’activitats del curs 2017 – 2018 

Núria Barberà, presidenta de l’AMPA presenta l’informe del curs: 

 S’informa del número d’alumnes per nivell corresponent al curs 2016-17. 

- Total  alumnes ESO   399 

- Total  alumnes ESO AMPA  357 

- Total  alumnes BTX   442 

- Total  alumnes BTX AMPA  432 

- Total  alumnes centre   841 

- Total  alumnes centre AMPA   789 
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Això representa el  93,8% de l’alumnat. 

Activitats realitzades durant el curs 2017-18: 

 Col.laboració AMPA-Institut:  

- Projecte Erasmus+ amb Alemanya (arts) i altres països (matèries primeres).  

- Intercanvi amb un centre de Finlàndia. 

- La ciència al carrer. 

- First Lego League. 

- Premis Literaris Màrius Torres i Jaume Ferran. 

- Portes obertes d’ESO i de Batxillerat. 

- Actes commemoratius del 75è aniversari de la mort d’en Màrius Torres. 

- Revista Màrius: col.laboració i promoció de la revista editada per l’Institut. 

- Medalla Màrius Torres: col.laboració en l’acte singular de lliurament de la 

Medalla, que es va atorgar a la Sra. Anna Sàez Mateu, llicenciada en filologia 

hispànica, periodista i escriptora. 

- Col·laboració en la Gala de cloenda dels alumnes de 2n de Batxillerat. 

- Col·laboració en les despeses de personal per a mantenir la biblioteca oberta 

durant tot el dia, així com aportacions al seu fons. 

Activitats organitzades per l’AMPA: 

○ Xerrada de Daniel Gabarró “Educar per la felicitat” (novembre 2017). 

○ Activitat organitzada pels Mossos d’Esquadra sobre “Internet segura” (gener 2018). 

○ Xerrades de formació afectivo-sexual per part de l’Institut Amaltea (Dr. Santiago Frago) 

als alumnes de 3r i 4t d’ESO, i posteriorment a les famílies (abril 2018). 

○ Activitat de la Sra. Rosa Blasco, psicòloga (visites i consultes formulades tant per 

l’alumnat del centre, com per part de mares, pares, professors, tutors,...) 

○ Activitats extraescolars, tant esportives com no esportives (anglès i programació). 

○ Volei per a pares i mares. 

○ Manteniment del desfibril·lador 

Activitats extraescolars que organitza AMPA: 

Les activitats extraescolars estan organitzades conjuntament amb l’INS Gili i Gaya i amb l’INS 

Joan Oró. 

 107 alumnes inscrits en total.  

 D’aquests, 28 eren del Màrius Torres que realitzaven 31 activitats ja que en podien fer 

més d’una. 

Voleibol: 13 alumnes   
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Futbol sala: 11 alumnes   

Atletisme:  2 alumnes 

Bàsquet:  3 alumnes  

Programació:  2 alumnes 

El curs passat l’activitat de programació es va realitzar al nostre centre.  

Hi havia 5 equips en competició: 2 de voleibol, 2 de futbol sala i 1 de bàsquet. 

 

 Servei Assessorament de la 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, 338 el 2016 i el darrer 

curs han estat 296 distribuïdes de la següent manera: 

  

 Nivell % consultes 

1r ESO 3,30% 

2n ESO 5,50% 

3r ESO 12,15% 

4rt ESO 14,70% 

1r Batx 46,70% 

2n Batx 17,65% 

 

 Servei d’assessorament psicològic segons la temàtica: 

- Alteracions pels canvis propis de l’adolescència 28% 

- Ansietat 14,65% 

- Trastorns del comportament o del control dels impulsos 11% 

- Dificultats sociofamiliars 11% 

- Abusos sexuals  1%  

 

 Activitats extraescolars:  

Activitats extraescolars organitzades conjuntament amb l’Institut Gili i Gaya i amb l’INS Joan 

Oró. 
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107 alumnes inscrits en total. D’aquests, 28 són del Màrius Torres que realitzen 31 activitats ja 

que en podem fer més d’una. 

Voleibol  13 alumnes   

Futbol sala     11 alumnes   

Atletisme      2 alumnes 

Bàsquet       3 alumnes  

Programació         2 alumnes 

Aquest any l’activitat de programació es realitza al nostre centre.  

Hi ha 5 equips en competició: 2 de voleibol, 2 de futbol sala i 1 de 

bàsquet 

 Membres de la junta de l’AMPA 2017-18: 

- Núria Barberà Larriba (Presidenta) 
- Joaquín Mur Sancho (Vicepresident) 
- Mª José Guerrero Santafé (Tresorera) 
- Glòria Garcia Vallecillos (Secretària) 
- Pilar Anega Claret (vocal) 
- Rosa Mª Felis Oncins 
- Celia Calvo López (Directora de l’INS Màrius Torres) 

 

3. Tancament econòmic curs 2017-2018 

- Tots els anys es destinen els diners de les aportacions de l’AMPA a aquelles activitats 

que més pugui necessitar el centre.  

- La partida destinada a l’assessorament psicopedagògic permet oferir servei 

compementari a les famílies. 

- L’altra partida amb assignació nombrosa és el cost de la biblioteca. Se sosté per 

mantenir l’horari més llarg a disposició de l’alumnat. 

- Subvencions a les sortides: s’ajuda en el cost de les sortides fora de centre. No se 

subvencionen els viatges de 1r de Batxillerat perquè és minoritari i no en gaudeixen la 

major part de l’alumnat.  

- Gala de Batxillerat: degut al nombre d’alumnes que hi ha matriculats, cal llogar la Llotja 

i l’AMPA contribueix a la subvenció  

- Educació Sexual: fa assessorament a l’alumnat i hi ha inclosa una xerrada per a les 

famílies. 

- Premis literaris: dos premis que atorga l’institut: Jaume Ferran i Màrius Torres. En el 

jurat també hi participen membres de l'AMPA. 

- Medalla Màrius Torres: tenen molta difusió i l’AMPA hi contribueix. 

- Subvencions samarretes. 
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- Revista Màrius Torres: s’adreça a tota la comunitat educativa i mostra les activitats 

realitzades al llarg del curs. Es contribueix amb 2.700€. 

- Activitats extraescolars: hi havia assignació però el cost va resultar molt barat I l’AMPA 

no va necessitar fer aportació econòmica. El nombre d’inscrits va ser baix. Fer 

activitats conjuntes amb Gili Gaya i Joan Oró ha rebaixat els costos. 

- Participació en jornades de Portes Obertes i es publicita. 

- Manteniment del desfibrilador. Es va comprar fa tres cursos i comporta despeses de 

manteniment que paga l’AMPA. 

- Es contribueix a la participació en la First Lego League. Els costos d’inscripció són alts i 

es fa una contribució per poder participar. 

- Subscripció diaris de la biblioteca. 

- Es fa aportació a La Marató de TV3. 

- Es fa aportació al PIL. Cada aula disposa d’una biblioteca i es va decidir que el que 

s’havia previst per les activitats d’extraescolars, passava a fer-se l’aportació a aquesta 

partida, destinada a la compra de llibres. 

 

- Resum de l’exercici 2017-18 

  
PREVIST REALITZAT 

DESVIAMENT 

ABSOLUT 

GRAU DE 

REALITZACIÓ 

INGRESSOS 37.872,00€  37.872,00€  0€ 100,00% 

DESPESES 37.872,00€ 37.872,00€  0€ 100,00% 

RESULTAT DE PÈRDUES I 

GUANYS 
0 € 0€ 

  

 SALDO DE L'EXERCICI 

ANTERIOR 
    7.086,00 €      7.086,00 €  

  

 DINERS EN CAIXA 7.086,00 €  7.086,00 €   

  

4. Pressupost pel curs 2018-19 

 INGRESSOS PREVIST 

QUOTES ANUALS 37.872,00€ 37.872,00 € 

INTERESSOS 0 € 0 € 

TOTAL INGRESSOS 37.872,00 € 37.872,00 € 
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La disminució dels ingressos obeeix a que hi ha menys famílies que han fet el pagament aquest 

curs escolar. 

De l’assignació a les partides, es manté una distribució similar al curs passat.  

S’afegeix una partida pel programa de Suport Escolar i els premis al concurs de Logotips i pel 

concurs de graffitis pel mur del Campus Escolar que es convocarà en breu. 

5. Votació, si s’escau, de nous membres de la Junta Directiva de l’AMPA. 

Es proposa fer les votacions tal com estava previst en la convocatòria de l’Assemblea. 

Hi ha 2 candidatures: Rosó Oró Sendra i Mònica Vives 

S’admeten les 2 candidatures i es determina que no cal fer votacions, donat que les dues 

candidates passen a formar part de la Junta. Es dona la benvinguda als nous membres de la 

Junta de l’AMPA. 

 

6. Informe de la direcció 

La directora del centre, Cèlia Calvo, informa a les famílies de diverses qüestions d’interès: 

Agrair les ajudes que les famílies aporten al centre i als membres de la Junta de l’AMPA.  

Informació sobre el nombre d’alumnes: gairebé 1000 alumnes, entre el règim diürn i el 

nocturn (100 i escaig). 

El centre disposa de Col·laborador IOC. Hi ha alumnat que està matriculat d’algunes 

assignatures que no podria cursar en horari de diürn. S’ofereix aules per fer exàmens. 

La directora informa dels horaris del centre:  8:30 a 15h, amb dues aturades d’esbarjo. 

Nocturn: 17:00 – 21:00. Amb l’horari intensiu els patis són més curts. Servei de menjador 

Educació formal i no formal. Sortides, xerrades. Complementa l’educació en valors. 

Comunicació amb la família: a través de ieducació. Es fa arribar notificacions i pot servir per fer 

arribar demandes o consultes de les famílies. 

En el llibret lliurat a les famílies en les reunions de principi de curs apareixen totes les activitats 

que el centre realitza.  

7. Presentació del logotip guanyador del concurs convocat per l’AMPA.  

 

Es llegeix l’acta del tribunal que va determinar els guanyadors del concurs de logos convocat 

per l’AMPA i es procedeix al lliurament de premis: 

Reunit el Tribunal de valoració dels candidats a premi, el 8 de novembre de 2018, a les 15:30 

hores, hi assisteixen: 
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Núria Barberà, Presidenta de l’AMPA 

Mª José Guerrero, Tresorera de l’AMPA 

M. Glòria Garcia, Secretària de l’AMPA 

Pilar Anega, vocal de la Junta de l’AMPA 

Juanjo Manau, Sots-Director de l’Institut Màrius Torres 

Marta Ballarin, Membre del Departament d’Arts 

Eugenia Besora, Membre del Departament d’Arts 

 

Logos presentats: 35 

Després de la valoració de tots els logos presentats, el tribunal falla els següents premis per 

unanimitat: 

1r premi: Gemma Puigpinós Rodríguez de 2n Batx B 

Pseudònim: Medusa 

 

1r Accèssit: Núria Soñora Vila de 2n Batx B 

Pseudònim: Run 

 

2n Accèssit: Maria Mur Rodríguez: 4rt ESO C 

Pseudònim: Rainbow 

 

Tan sols recull el premi de manera presencial Maria Mur Rodríguez, que el rep el seu pare 

Joaquin Mur, per absència de la premiada.  

8. Torn obert de paraules. 

Un  pare pregunta pel tema del menjador escolar i la polèmica generada pel canvi de 

normativa recent quant als menjadors escolars. Al centre no ens afecta perquè el centre el que 

fa és oferir un servei de cantina, on l’alumnat també pot quedar-se a dinar. No afecta la 

normativa. Les activitats extraescolars i el servei de Biblioteca motiven que hi hagi alumnat 

que necessita aquest servei. 

 

Sense més consultes ni més temes a tractar, es tanca la sessió a les 19:48 h. 

Presidenta       Secretària 

Núria Barberà Larriba     M. Glòria Garcia Vallecillos 


