
 

Acta de l'Assemblea ordinària de l'AMPA de l’Institut d’Alpicat 

Dia: 30.9.2020 
Lloc: online, mitjançant la plataforma Meet 

Hora: 20 h 
Durada prevista: 30-45 minuts 

  

Assistents  

Isidre Fernàndez president 

Celeste Parramon vicepresidenta 

Toni Siscart  tresorer i representant del Consell escolar 

Mª Carme Beltran secretària 

Cristina Capdevila vocal 

David Sarrà  vocal 

Javi Sàmper  vocal 

 

45 socis de l’AMPA 

 

Ordre del dia 

- Lectura i aprovació de l'acta anterior 

- Presentació de la Junta Directiva 
- Memòria d'activitats del curs 2019-2020 

- Presentació de comptes 
- Presentació de pressupost 

- Torn obert de paraules 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

L’acta anterior de 2019 s’ha avançat per correu electrònic el dia anterior per a la seva 

lectura. Sense observacions, s’aprova i se signa.  

 

2. Presentació de la Junta Directiva 

Es fa la presentació dels membres actuals. 

 

Dades de contacte 

- Correu electrònic: ampainstitutdalpicat@gmail.com   

- Blog informatiu: http://ampainstitutalpicat.cat/ 

- Bústia a la porta de l’Institut  

 

3. Memòria d’activitats del curs 2019-2020 

 

Socialització dels llibres i llicències digitals 

S’informa del següent: 

El plantejament de la socialització s’ha informat per email a les famílies i està penjat a 

informació general del blog informatiu de l’AMPA. 

 

mailto:ampainstitutdalpicat@gmail.com
http://ampainstitutalpicat.cat/


En acabar el curs es van recollir els llibres amb mesures de prevenció COVID. S’han 

revisat i descartat els malmesos.  

 

Disposem de 2.040 llibres socialitzats dels quals aquest curs s’han perdut 14 (0,68%) i 

s’han malmès 9 (0,44%). Aquests llibres els abonen les famílies afectades. 

 

S’han tornat a folrar aquells que mostraven algun deteriorament del plàstic. 

 

Compra i etiquetatge de llibres 

Aquest curs tanquem el cicle de compra de llibres per als 4 cursos d’acord amb les 

indicacions de l’equip docent.  

 

Preus 2020-2021: s’ha reduït la quota de 45€ a 40€ 

Alumnes nous:  98€ + 40€ = 138€, en 3 pagaments: 2 setembre, 2 octubre i 2 novembre 

Resta d’alumnes:  43€ + 40€ = 83€, en 1 pagament: 2 de setembre 

 

Incidència amb la socialització curs 2020-2021 

L’últim any de l’ESO, les assignatures de biologia/geologia i física/química de 4t 

esdevenen optatives i només les estan cursant una part de l’alumnat, 16 de Biologia i 

Geologia i 32 de Física i Química. Per error i en la línia de cursos anteriors s’han adquirit i 

socialitzat a tot el grup de 4t, és a dir 60 de cada. 

La solució que hem acordat per corregir-ho és la següent: 

Retirar la socialització d’aquests llibres. 

Retornar a l’editorial els llibres no repartits i recuperar el seu cost. 

Passar un rebut a les famílies d’alumnes que cursen aquestes assignatures pel valor amb 

què els vam adquirir. Aquests llibres passen a ser de propietat i no s’han de retornar a 

final de curs. 

La despesa de llibres socialitzats i llicències es redistribueix cada curs de manera que 

afecta a l’alumnat de tot l’Institut. Refarem el càlcul amb l’estalvi d’aquestes assignatures i 

més endavant durant aquest curs farem un retorn bancari a tot l’alumnat de l’Institut en 

concepte de quota indeguda. 

 

Samarretes per als alumnes nous  

Qui no ho hagi fet, podeu recollir a la botiga Segle XX d’Alpicat la samarreta tècnica oficial 

de l’Institut que l’AMPA facilita sense cost als alumnes i professors nous.  

 

Potabocates per als alumnes nous  

El curs passat vam lliurar a tot l’alumnat i professorat un portabocates per a la millora de la 

gestió de residus de l’Institut. Aquest curs el lliurarem als alumnes i professors nous. 

Extraescolars  

Els alumnes de l’Institut no han de pagar cap matrícula per fer les extraescolars. 

 

Els no socis tenen una matrícula de 40€, que és la quota de soci de la nostra AMPA€ 

 

Excepció:  els alumnes socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés que pel seu nivell avançat 

comparteixen grup amb alumnes de l’Institut tampoc han de pagar la matrícula. Això ho 



hem aprovat com un pas que nosaltres volem donar per evitar en endavant que les 

famílies que estudien a Alpicat hagin de pagar 2 quotes d’AMPA. Encara s’ha d’avançar i 

només es podrà consolidar en un futur si hi ha reciprocitat. Ara encara no hi ha aquesta 

reciprocitat perquè aquest curs l’AMPA de l’Escola Dr. Serés no accepta ningú que no 

sigui del seu grup estable (bombolla) al cole. 

 

Aquest curs agafem el relleu d’anglès que gestionava l’AMPA de l’Escola Dr. Serés. Hem 

constatat que hi havia alumnat de diferents centres propers: Dr. Serés, Montsuar, Mater, 

Gili Gaya, Ilerna, Terraferma, Claver i Almenar. Partint d’aquest punt: 

 

Ens trobem en un escenari d’excepcionalitat covid en què no podem anar a l’Institut i 

trencar cap grup estable dels que hi ha fets. 

 

Partint que hi ha alumnat de diferents centres, de diferents classes dins del mateix centre, 

que no els podem barrejar, que ser positiu o contacte t’envia cap a casa uns quants dies, 

que venen d’uns grups fets adaptats al nivell de cadascú, hem optat per fer les 

extraescolars online. Funcionaran amb el professor connectat tota l’estona interactuant 

amb ells, de la mateixa manera que presencial. Si no li tenim por, soluciona tots els 

problemes. És una mesura excepcional per a un moment excepcional. I es preveu refer 

grups presencials quan tot això se superi. I si l’activitat online funciona tot lo bé que 

pensem que funcionarà, segurament més endavant es podran oferir els 2 formats, online i 

presencial. 

 

La intenció és mantenir grups i horaris que es venien fent.  

 

Dia 5 d’octubre comencen les classes. Qualsevol dubte: telèfon Mr. English:  973 27 10 17 

(Javier)  

 

Francès i alemany no està assegurat que es puguin fer per poca demanda. 

 

Mecanografia es farà un grup online. 

 

Altres tasques 2019-2020 

Mantenim una informació contínua amb l’equip docent. 

 

Reunió d’ambdues AMPAs amb el director de serveis territorials: infraestructures de 

l’Institut i batxillerat: 3.2.2020. El director territorial ens diu que durant aquest curs haurien 

de construir un gimnàs a l’Institut. En la situació covid actual descartem aquest termini. A 

veure més endavant. No saben encara l’institut assignat per fer batxillerat. 

 

Sol·licitud d’ampliació de subvenció de l’Ajuntament: ens ingressaven una quantitat inferior 

a la pactada per oferir a les famílies el descompte de 20€. S’ha solucionat i sembla que 

per a molts anys.  

 

Tallers per a l’alumnat. Vam pactar amb l’equip docent oferir un taller per curs amb Sense 

embuts. No es van fer pel covid. Hi ha penjats vídeos al nostre blog. 

 



Escola de pares: L’objectiu és organitzar cada curs amb l’Institut un mínim d’una 

conferència d’interès per a les famílies. No l’hem fet pel tema covid. No sabem si ho 

podrem oferir. També hi ha vídeos al nostre blog. 

 

FAPAC: és la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Ens 

inclou assegurança en responsabilitat civil i en responsabilitat de la junta, ens dóna 

assessorament, formació... La intenció és anar renovant.  

 

Qüestions fiscals: hem presentat la declaració del model 347, que és la declaració anual 

d’operacions amb tercers quan et facturen més de 3.000€. I hem presentat el model 200 

d’impost de societats. No presentem declaracions d’IVA. 

 

Blog AMPA: hem comprat un domini web per al nostre blog, amb millor presència i sense 

publicitat. 

 

4. Presentació de comptes 

Compte de resultats AMPA curs 2019-2020 

Concepte  Ingressos Despeses 

Quota socis............................................................................... 

Socialització amb descompte de 20€/alumne........................... 

Editorials................................................................................... 

Comissions devolució rebuts.................................................... 

Subvenció Ajuntament (reservats socialització 2020-2021)..... 

Folres........................................................................................ 

Federació Associacions Mares i Pares (FAPAC)..................... 

Bobines impressora 3D............................................................. 

3 projectors (3 unitats).............................................................. 

Domini web............................................................................... 

Ordinador.................................................................................. 

6 tablets i monitor ordinador..................................................... 

Fundes tablets.......................................................................... 

Registre nova junta................................................................... 

Samarretes............................................................................... 

Portabocates............................................................................ 

Autocars Morell......................................................................... 

2x2 altaveus.............................................................................. 

Total 

8.595 

11.440 

 

 

6.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.035 

 

 

14.990,63 
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10,89 

180,23 

179,28 

1.863 

49,49 

804,9 

1.271,65 

95,94 

21,85 

454,30 

526,35 

247,50 

173,75 

20.875 



 

Saldo inicial a 31.8.2019 

Saldo final a 31.8.2020 

 

Diferència de saldos 

9.480 

14.640 

 

5.160 

 

5. Presentació de pressupost 

Plantegem per al curs 2020/2021 una despesa d’uns 8.000€ sense comptar editorials. 

 

Evolució de socis 

Evolució fins completar els 4 cursos de l’ESO: 

100% de l’alumnat matriculat 

Curs 2017/18: 61  

Curs 2018/19: 124  

Curs 2019/20: 191  

Curs 2020/21: 258  

 

6. Relleu de la Junta Directiva 

S’agraeix la feina feta al membre sortint: David Sarrà 

Hi ha 1 vacant lliure, a oferir entre els presents. Es presenta voluntària l’Eloïna Viu. 

 

7. Torn obert de paraules 

No hi ha més aportacions. 

 

 

Sense més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 21:15h i 

aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

        Vist i plau 

La secretària       El president 


