
ACTA ASSEMBLEA JUNTA AMPA 13 de desembre del 2019 a les 

19:30 hores 
 

 La presidenta del Ampa dona la benviguda als assistents. 

1.- Presentació i aprovació dels membres de la junta. 

Es presenten els següents membres com a components de la junta directiva: 

-Sandra Sanchez (Presidenta) 

-Annel Saldaña (secretaria) 

-Jose Antonio Fernàndez (tresorer) 

Vocals: Yolanda Lebrero, Esther Jiménez, Isabel Corral, Ramon Roig, Dirk 

Espinoza, Miguel, Marienne Ba 

S’aprova per assentiment. 

2.- Aprovació de l’última assemblea. La presidenta llegeix l’acta i s’aprova.  

3.- Informació de les tasques que desenvolupa l’AMPA. 

S’informa dels següents aspectes: 

-Venda de roba esportiva: Ha canviat el model de pantaló. Per a aquest curs s’ha 

invertit més diners en la compra de roba esportiva perquè s’ha obert una línia nova 

i per tenir suficient stock per servir-lo  a les famílies el més aviat possible. 

-Gestió de  taquilles: Per al curs 2019-2020 s’ha assegurat que hi hagi taquilla per 

a tots els alumnes de l’ESO i Batxillerat de l’institut. S’han canviat tots els 

bombins de les taquilles antigues i s’han revisat una per una, a més a més de fer 

còpies de claus per a totes.  S’han adquirit unes 186. 

S’ha incorporat el servei d’AMPA al cicle de tèxtil i s’han comprat 40 taquilles per 

a aquest cicle. 

Total taquilles noves 226. 

-Aportació econòmica als socis per a les sortides de final de curs. 15€ per alumne 

soci. En total 3963,75€ 

-Aportació econòmica als socis per als viatges de fi de curs de 4t ESO i estades. 

S’informa de les següents aportacions: 



.estada a Malta 3r ESO=4785€ 

.viatge de fi de curs 4tESO=4785€ 

.esquiada 1r de batxillerat=276€ 

-Graduacions de ESO i Batxillerat: S’ha gestionat la decoració de les sales, s’han 

pagat les orles, birrets i cintes. S’ha fet un regal als alumnes del curs. S’ha 

col·laborat, juntament amb les famílies que han volgut participar en comprar la 

beguda i contractar el càtering. 

-S’ha organitzar una extraescolar de repàs de matemàtiques per a segon de 

batxillerat. 

-Aportació de snacks per a la festa de carnaval de l’institut. 

-Gestionen a través d’Iddink el lloguer de llibres socialitzats. 

-Col·laboració amb projectes solidaris  de l’institut, com la xocolatada. 

 

Curs 2019/2020 

-Es canviarà el nom d’AMPA a AFA. 

-Menjador: 22 alumnes entre fixes i esporàdics. 

-Extraescolar anglès ESO. Dilluns, dimecres i divendres. La majoria son de 1r ESO 

i algun de 2n ESO. 

-Extraescolar anglès preparació B1 a 4t ESO i Batxillerat. Començarà al gener. 

-AMPA a cicles. S’ha començat al cicle de tèxtil. 

4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2018/2019.  Es presenta 

el balanç i s’aprova per assentiment. Queda pendent la revisió per part dels 

censors de comptes. 

Per a la revisió del balanç del curs 2019/2020 s’ofereixen com a censors de 

comptes Jose Luís Gómez Cabezas, Ana Suárez, i Mercedes Pedra (com a 

substituta) 

5.- Aprovació del pressupost curs 2019/2020. 

Es presenta el pressupost i s’aprova per assentiment. 

Es comenta de cara al curs vinent cobrar una quota única per família de 60€ 

que inclogui la taquilla, de tots els fills/filles de la unitat familiar.  



6.- Torn obert de paraules. 

No es menciona cap comentari. 

S’aixeca la sessió essent les 20:30 hores 

 

 

 

La presidenta                                  Secretaria (en funcions) 

Sandra Sánchez                              Esther Jiménez 

 


