
 

 

ACTA ASSEMBLEA AMPA 

 

Dimarts, 1 de desembre del 2020 a les 18:00 hores. 

Assistents: Noemí Rubio, Vicente Villatoro, Jose Ubeda, Raquel Martín, 

Judith More, Cristina Molina, Maria Pérez, Mar Duran, Margarita Valero, 

Esther Bello, Vicente Salvador, Míriam Goñi, Sandra Sanchez, Jose Antonio 

Fernàndez, Esther Jiménez, Marta Gil, Carol Fernàndez, Ana de Gregorio, 

Miquel Lafuente, Maria Fernanda, Yolanda Lebrero, Jose Luís Gómez, 

Esther Oliva. 

Ordre del dia:  

1.- Salutació,  presentació i aprovació dels membres de la junta.  

Sandra fa la benvinguda i es presenta. Comenta que aquesta assemblea serà 

una mica diferent pel fet de ser telemàtica. Com que s’han d’aprovar coses 

s’ha pensat que a l’hora de fer votacions si ningú diu res s’aproven i en cas 

contrari es connecten  els micròfons i que la gent digui el seu parer. 

Abans de tot, s’informa que l’AMPA necessita de gent que tingui temps per 

implicar-se, per poder dur a terme diferents projectes. Es convida a 

participar i formar part de la junta d’aquest curs. Ningú dels assistents fa 

menció a voler formar part de la junta. 

També es comenta que tenim un grup de col·laboradors de famílies, que no 

estan inclosos a la junta però que quan necessitem ajuda la demanem pel grup 

i qui pot col·laborar ho fa.  

Sandra  presenta  la Junta directiva proposada i  els membres nomenats 

presents saluden amb la mà perquè els coneguin. 

Per a aquest curs ens presentem els següents càrrecs 



Presidenta: Sandra Sanchez 

Secretaria: Marta Gil 

Vocals:  

.Esther Jiménez (com a encarregada de xerrades i coordinació de grups de 

delegats) 

.Jose Antonio Fernàndez (com a encarregat dels contractes de voluntariat i 

de descomptes als establiments) 

.Yolanda Lebrero (com a encarregada de roba esportiva) 

I que no han pogut assistir a la reunió: 

.Dirk Espinoza i Ramon  (com a encarregat de les taquilles) 

Marienne, Miguel i Isabel Lobato. 

S’aprova la nova junta. 

2.- Lectura i aprovació de l’última assemblea  

Enviada por correu als assistents i aprovada. 

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

Informació  Assemblea AMPA 2020/2021 

Curs 2019/20 

El curs passat i aquest són especials degut a la situació del COVID-19. Molts dels 

projectes que tenien pensats per al curs passat no es van poder fer.  

-Canvi de nom d’AMPA a AFA: Era una de les coses pendents per al curs passat, 

però com es va presentar una subvenció a l’Ajuntament a nom de l’AMPA al 

desembre i ens l’han atorgat,  van decidir esperar a rebre-la per canviar el nom. 

Encara no l’hem cobrada i ara al desembre tornaran a sortir. La subvenció és 

referent a la sostenibilitat del centre i es diu “precious plàstic. És un projecte que 



dura fins al 2022 i aquest curs quan surtin les convocatòries de subvencions es 

tornaran a demanar. 

-Menjador: 

Es va mantenir fins al tancament de les escoles al març.  Es va acabar ampliant el 

nombre de monitores, els dies que hi havia més alumnes. A partir de març els 

alumnes becats van rebre els imports de les beques a traves de targes procedents 

del consorci. 

- Extraescolars confinament. Amb el confinament es va continuar amb les classes 

extraescolars que s’oferien de manera telemàtica i es van obrir tres més: física i 

química per a batxillerat i conversa d’anglès per a 4t d’ESO. L’experiència va ser 

bona: quasi tots els alumnes van continuar i inclòs en algunes va haver-hi un 

augment d’inscripcions. 

-Xocolatada: Es van comprar gots reutilitzables per a utilitzar-los a la xocolatada 

i a les festes de graduacions i altres esdeveniments de l’institut. 

-Representació al consell escolar. Continuem tenim la representació d’un membre 

de la junta al consell escolar. 

-Gestió a través d’Iddink dels llibres socialitzats. 

-Contractes amb diversos establiments del barri: Presentant el carnet de 

l’AMPA fan uns descomptes addicionals. 

-Coordinació dels grups de delegats del curs. 

 

Curs 2020/2021 

-Venda de roba esportiva: Aquest curs s’ha fet amb cita prèvia. L’alumne podia 

entrar amb un acompanyant, prèvia desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic i 

usant la mascareta. La roba que s’emprovaven era desinfectada posteriorment.  

En total s’han estat dues setmanes totes les tardes.  

-Gestió de  taquilles: S’han canviat els tancaments amb el sistema de candau. Així 

evitem que hagin de tornar les claus en acabar el curs. Hi ha alguns que no les 

tornen, que no són claus de taquilla, sense clauer,...D’aquesta manera, en acabar el 

curs treuen el seu candau i no han de fer res més. També d’aquesta manera s’evita 

tenir contacte amb els alumnes perquè només se’ls ha de dir el número de taquilla 

que tenen i prou. 

-Extraescolars: Actualment les extraescolars que estan funcionant són: 

.Anglès per a 1r i 2n ESO 

.Anglès per a 3r i 4t d’ESO 



.Preparació a la prova B1/B2 d’anglès, per a 4t d’ESO, batxillerat i cicles. 

.Matemàtiques, per a batxillerat. 

.Química, per a batxillerat. 

Les fem de manera telemàtica i tot i que en algunes no hi ha gaire alumnes hem 

decidit mantenir-les i assumir la despesa que ocasiona. Calculant si no s’apunta més 

gent seran uns 2800€ al final del curs. 

-Representació al consell escolar. Continuarem tenim representació. 

-Gestió amb l’empresa Iddink: Davant del descontent d’una minoria de famílies, 

es convida a algunes persones a que busquin i contactin amb empreses 

encarregades en la socialització de llibres i presentin les seves propostes a la 

junta del AMPA per a poder-les estudiar i decidir si es realitza un canvi d’empresa. 

-Xerrades. Està previst realitzar al menys una cada trimestre de manera 

telemàtica, sobre temes que siguin d’interès a les famílies del nostre centre. Aviat 

rebreu la informació de la primera xerrada que es farà el 15 de desembre a les 

18:30 hores. 

-mascaretes: Es donaran  2 mascaretes de roba, reutilitzables per soci/a. 

-Bocaroll: Coincidint amb el projecte de sostenibilitat que fa l’institut es donarà  

un bocaroll a cada alumne i professor del centre. 

-Projectes de sostenibilitat: Farem aportacions econòmiques als projectes de 

l’Institut. Els alumnes de 1r d’ESO volen engegar l’hort de l’institut. És un projecte 

a llarg termini. Se’ls ha concedit l’espai de davant de l’Institut i han de fer tanques 

perforades. Posar una estació meteorològica,... És un projecte que implicarà a tots 

els alumnes de l’Institut i que vol implicar a les famílies també. 

-Menjador: Era complicat obrir el servei aquest curs perquè no podien utilitzar 

l’espai del menjador de la diputació. Ho havien de fer a l’Institut i ens portaven el 

menjar. Havien d’habilitar un espai, contractar més monitors/es per poder garantir 

totes les mesures de seguretat i això pujava molt el preu. Davant de les poques 

inscripcions s’ha decidit no obrir-lo. 

-Contractes amb establiments del barri: Continuem amb aquesta iniciativa i 

volem ampliar-la a més establiments. 

-Coordinació dels delegats del curs: Normalment es creen els grups després de la 

primera reunió de famílies. Aquest curs s’ha decidit fer-ho abans en els grups de 

1r d’ESO degut a l’excepcionalitat de la matricula i a la situació viscuda, per poder 

aclarir dubtes i inquietuds. 

4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2019/2020. 



El tresorer presenta el balanç i s’aprova. 

S’explica la relació de la partida de mascaretes i bocaroll amb el projecte de 

sostenibilitat de l’institut. 

5.- Aprovació del pressupost curs 2020/2021. 

Ho presenta el tresorer i les votacions queden de la següent manera: de 19 

persones presents en aquell moment de la reunió. -16 vots a favor 

                                                                              -1 vot en contra, perquè no 

està d’acord en l’aportació a les extraescolars.  

                                                                              -1 abstenció, perquè no 

està d’acord que hi hagi una partida de subvenció d’extraescolars, que no 

beneficia a tots els socis per igual. 

                                                                              -1 assistent no pot votar, 

perquè no es sòcia de l’AMPA 

6.- Torn obert de paraules. 

Yolanda comenta que per als alumnes del curs passat que no van poder fer 

festa  presencial de graduació se’ls destini una aportació i que sí és possible 

fer-ho aquest curs es faci, considerant-los també com a protagonistes de 

l’acte de graduació. 

 

 

 

 

Marta Gil Navarro
Secretaria

Sandra Sanchez
Presidenta


