
ACTA JUNTA 28 DE GENER DEL 2020 

Assistents: Sandra, Noemi, Esther, Lidia i Yolanda. Excusa la seva assistència 
Jose. 

1.-Lectura i aprovació de la primera part de l’acta 30 d’abril del 2019 (part 
Yolanda). 

Queda pendent que Yolanda la faci i la enviï  per poder-la aprovar. 

2.-Lectura i aprovació de l’acta 5 de novembre del 2019. 

Va prendre nota Annel, però no li és possible fer-la. La farà Sandra per aprovar-la 
a la propera junta. 

3.-Carta Consorci i subvenció adquisició de taquilles. 

Esther va presentar una instància al consorci i portarà la còpia per a deixar-la a l’ 
AMPA. 

4.-Reunió amb el consorci del 27 de gener. 

Van assistir Vicens, Sandra i Esther. Ens van comunicar que Mundet tenia 8 escoles 
adscrites, i que es creava oficialment un institut-escola i possiblement un altre.  
Els directors i Ampas van comunicar el seu descontent de les decisions que havien 
pres per dur a terme la preinscripció. 

5.-Menjador. 

Tot dins de la normalitat. 

6.-Taquilles. 

Sense incidències 

7.-Extraescolars : mates batxillerat: Continuen essent només dos alumnes de 
segon batxillerat.  

                       Anglès ESO: hi ha altes i baixes. 

                       Preparació B1, B2 anglès: A dia d’avui només hi ha dos 
inscrits a l’extraescolar. Esther comenta que al grup de pares hi ha desinformació 
per part dels pares sobre aquestes proves y suggereix que l’institut faci una reunió 
amb les famílies implicades. 

8.-Cavalcada de reis. Es valora positivament. Els alumnes de tercer i quart d’ESO 
van preparar escrits que va llegir el patge Baldiri en punts estratègics de la 
cavalcada. Xavi Pujades va donar instruccions en el muntatge de part de la 
carrossa i es comenta de cara al curs vinent preparar-ho amb més antelació. Queda 
pendent parlar amb Maria Jose Copons del cicle de tèxtil, per preparar-ho amb 
més temps i incloure’l a la programació del curs vinent.  



S’han pujat fotos i vídeos a la pàgina web. 

9.-Subvencions.  

L’institut ha preparat una subvenció però no per a la convocatòria d’associacions. 

10.-Secretaria AMPA. 

Sandra comenta que hi ha molta feina d’endreça de papers i d’ordinador 
endarrerida. També proposa que estaria bé posar unes hores fixes, un dia a la 
setmana perquè la gent pugui venir a fer consultes, comprar roba esportiva, 
incidències amb taquilles, etc... i proposa contractar a algú, ja que no hi ha 
voluntaris a l’AMPA que puguin fer aquesta feina i se sent obligada a venir 
diferents dies i hores a l’Institut. 

Yolanda s’ofereix a fer-ho ella cobrant. Sandra comenta que no està d’acord 
perquè pensa que no s’hauria de pagar als membres de la junta, ja que la feina 
d’aquests ha de ser voluntària i desinteressada. 

Lidia, una mare que va assistir a la reunió s’ofereix per ajudar. 

 

11.-Estat de comptes. 

Sandra comenta que està en tràmit que Jose consti com a tresorer al compte.  

Sandra segueix lluitant perquè ens baixin les comissions per rebut de remesa. 
Abans eren 0,75€ per rebut, i ara són 0,60€.  

S’acorda transferir els diners de la esquiada que ja s’ha fet a l’institut. 

El viatge a Gal∙les de Batxillerat ja s’ha fet i s’ha cobrat la totalitat a les famílies.  
Es destinarà els diners pressupostats a aquest viatge en altre cosa que beneficiï a 
aquests alumnes. Per exemple en la festa de graduació.  

12.-Altres qüestions. 

 

 


