
Acta de l’assemblea AMPA 27/06/2019 
 
Dia:28/06/19 
Hora: 20:00 
Lloc: Sala d’actes del Casal d’Alpicat 
 
Assistents: 41 
 
 
Ordre del dia 
- Lectura i aprovació de l’acta anterior 
- Socialització i altres activitats curs 2018-2019. Previsió per al curs 2019-2020 
- Balanç econòmic 
- Renovació/ampliació de la junta directiva 
- Torn obert de paraules 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  
 
S’aprova i es signa l’acta de l’assemblea anterior 
 
2.- Socialització  curs 19/20 
 
S’explica el sistema de socialització de llibres i llicències.  
 
No tenim encara preus. Estem a l’espera dels preus definitius.  
 
Aquest any no es folraran tots els llibres.  
 
Aniran codificats per a cada alumne. Es recomana revisar que quan es reben estiguin correctament 
codificats.  
 
Es comenta que els llibres malmesos o perduts són a càrrec de la família. 
 
3.- Material de l’alumne.  
 
Repetirem el sistema de la plantilla a la papereria per als pares que ho desitgin. Voluntària a les 
famílies.  
 
4.- Samarretes 
 
Els alumnes de primer poden recollir una samarreta oficial de l’institut a la botiga del Segle XX. 
 
5.- Extraescolars 
 
Hi ha la limitació d’horaris que permet l’Institut. Només quan hi ha l’equip docent.  
 
Expliquem com ha estat el funcionament durant aquest any. Es va fer l’enquesta, d’aquestes es van 
poder fer cinc: estudi assistit, gaudim de l’esport, ràdio, batucada i teatre.  Les tres primeres són 
gratuïtes i les gestiona l’institut. Batucada la gestiona l’Escola de Música i teatre ho va gestionar 
l’Ampa.  
 
Expliquem com va anar la gestió d’aquestes.  
 
6- Contracte de l’Ampa amb l’Editorial Mosaics 



 
- Se’ns va demanar que el contracte el signés l’Ampa per un tema del de viabilitat. El 10% de les 
vendes serà a favor de l’Ampa, Es va fer una tirada de 500 llibres dels quals s’han venut uns 350. 
Tenim un 25% de descompte com a Ampa. 
 
- Ha guanyat el premi Baldiri Reixach. 
 
7.- Altres tasques.  
 
- S’ha col·laborat en les portes obertes. 
 
- Hem respost totes les consultes que s’han fet per part de les famílies 
 
- Hi ha hagut un traspàs constant d’informació entre la direcció de l’institut i l’ampa. 
 
- Es fa un resum de la reunió que es va fer amb el cap dels serveis territorials respecte al no 
creixement de les infraestructures de l’Institut per aquest any. Es va decidir enviar una carta explicant 
com va anar tot. Aquest any no hi haurà mòduls però a l’altre any hi haurà els mòduls i pavelló. 
L’equip docent reestructurarà els espais per poder mantenir el sistema d’aprenentatge.  
 
- També es comenta el tema de què passarà amb el batxillerat. S’explica el compromís que durant el 
proper curs es dirà a quin institut s’assignaran els alumnes d’Alpicat en el cas de que no es faci 
batxillerat aquí, que és poc probable. 
 
- També ens hem reunit amb l’ajuntament pel tema del camí escolar, negociació subvenció, 
 
- Escola de pares: presentació de Sergi del Moral, que al final ens va sortir gratuïta. 
 
- Hem assistit a algunes formacions de la FAPAC 
 
- Hem estrenat també el certificat digital de l’Ampa, que es va gestionar durant aquest curs. 
 
8.- Balanç econòmic.  
 
- Tres partides d’ingressos: quota de l’Ampa, venda de llibres, subvencions. 
 
- Nombres positius. 
 
- S’ha presentat impost de societats i 347 
 
9.- Inscripció i renovació de socis.  
 
- El paper s’ha entregat a les noves matrícules. 
 
- Aquest any només es donarà a les noves famílies. Qui no digui el contrari estarà renovat 
automàticament. Si hi ha canvis bancaris s’ha de renovar el full SEPA 
- El primer any 61, el segon 124 i aquest de moment 190 alumnes. 
 
10.- Relleu de la junta directiva 
 
- S’ha decidit passar de 10 a 7 membres 
 
- S’agraeix la feina feta a Mario, Sílvia, Montse, Maria, Inma, Manel i Jordi 
 
- Continuen: Isidre, Toni i Javi 
 
- Es presenten 4 voluntàries: Carmen Beltran, David Sarrà, Celeste Parramon i Cristina Capdevila. 



 
 
11. Torn obert de paraules.  
 
- Es demana voluntaris per folrar llibres. 
 
- Es pregunta sobre el material i l’ordinador 
 
Es dona per finalitzada a les 21:20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


