ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D'ALUMNES DEL INSTITUT JOSEP MIQUEL GUÀRDIA D'ALAIOR

Acta del dia:

13-12-2017

Assemblea General Ordinària

Assistents: 21 socis.

I.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
- L'acta anterior és aprovada per unanimitat

II.

Presentació i ratificació de la nova Junta Directiva
Es ratifica la junta de l'AMPA formada per:















María González Piris
Antonia Cardona Ameller
Lucía Robles Garrote
Virginia Tomás Vílchez

Presidenta
Secretària
Tresorera
Vicepreside

Francisca Pons Murillo

Vocal

Montse Gomila Pons
Francisca Gornés Febrer
Agnès Benítez Florit

Vocal
Vocal
Vocal

Geòrgia Rovira Ferràndiz

Vocal

Kiko Prieto Pons

Vocal

Mari Orfila Pons

Vocal

Josefa Vinent Mascaró

Vocal

III. Lectura i aprovació del pressupost d’aquest curs.
- El tresorer presenta el següent pressupost:

PRESSUPOST INGRESSOS CURS 2016-2017
ingressos
Quotes socis 2016-2017

227 x 25€

5.225,00 €

Subvenció Ajuntament

1.702,40 €

total

6.927.40 €

PRESSUPOST DESPESES CURS 2017-2018
despesses
Conferències pares i mares

200,00 €

Quota anual federació AMPAS

130,00 €

Aportació fons Menorquí de cooperació

40,00 €

Despeses generals de funcionament

400,00 €

Despeses bancaries

300,00 €

Compra de llibres

1.446,93 €

Educació emocional Ana Sainz

840,00 €

Aportació al centre:

3.245,00 €

Compra equips informàtics 2.000,00 Eur.
Educació emocional 1.245,00 Eur.
Subvencionar excursió E.S.O. 1350,00 Eur.
(5€/fillet)x 249 alumnes
total

6.621.93 €

S'aprova per unanimitat

IV. Explicació de les activitats previstes per aquest curs.
Intercanvi llibres
Enguany, no hi ha hagut ingrés per reutilització de llibres perquè, com ja hem explicat en
vàries ocasions, l’Ampa no s’encarrega del programa de reutilització ja que es centre s’ha
adherit a un programa de la conselleria i ho tramita directament.
La presidenta explica que el director del centre, David Font, va exposar a l’Ampa la possibilitat
d’adherir-se al programa de reutilització de llibres que ofereix el Govern Balear.
En aquest sentit, l’Ampa va arribar a la conclusió que adherir-se a aquest programa, tot i ser
molt conscients de la despesa que resultava per a les famílies el primer any, era una bona
decisió, i que a la llarga les famílies en sortirien beneficiades.
Les principals raons que ens van fer a arribar a aquesta decisió van ser, entre d’altres, les
següents:




Les necessitats de cada departament del centre i als continus canvis que fan les
editorials. Cada curs escolar s’havien de renovar una quantitat important de llibres.
Entre els llibres que no canviaven pel motiu abans esmenat, s’havia d’invertir en la
renovació dels llibres que, pel pas del temps, acabaven la seva vida útil.
L’esforç i hores de feina que significava el servei de reutilització que donava l’Ampa, a
la llarga, acabaria essent deficitari.

Llibres propietat de l’Ampa:
L’Ampa va decidir que els llibres d’estudi, propietat de l’Ampa, que es podien fer servir per
l’alumnat del centre, es repartirien entre els socis de l’associació, i finalment es van poder
repartir de la següent manera:






Socis de 1er ESO: llibre de llengua castellana.
Socis de 2n ESO: llibre de tecnologia.
Socis de 3r ESO: llibre de llengua catalana.
Socis de 4t ESO: aquests socis no van tenir oportunitat de fer servir cap llibre.

Com que els llibres que teníem no eren suficients per a tots els socis, varem decidir fer una
despesa i comprar els que faltaven, així tots els socis se’n van poder beneficiar.
En relació als llibres del curs anterior que no servien a l’alumnat del centre i que eren
propietat de l’Ampa, des de la direcció des centre es van fer les diligències oportunes per
posar-se en contacte amb altres centres de l’illa per si qualcun d’aquests centres els podien
aprofitar. Finalment només l’institut Ramis de Maó es va interessar per algun llibre i van venir
a cercar els que necessitaven.
Per acabar, els llibres de lectura es van donar a la biblioteca del centre ja que no era possible
repartir-los equitativament entre els socis.

Educació Emocional:
Seguint la inversió realitzada l’any passat juntament amb el centre, l’Ampa torna a apostar per
l’educació emocional amb n’Ana Saiz, cobrint així els grups que l’any passat no se’n van
poder beneficiar, 2n ESO i FP bàsica.
Igualment, 1er d’ESO també té la oportunitat de poder fer educació emocional a través d’un
programa de l’Ajuntament d’Alaior i el centre ofereix educació emocional a la resta de cursos
mitjançant el Pla d’Acció Tutorial (PAT).
Xerrades:
Dilluns dia 20 de novembre s’Ajuntament d’Alaior va convocar a totes les Ampas del poble per
posar en comú diferents assumptes, proposant, entre d’altres, que les associacions de pares i
mares dels centres d’Alaior poguessin programar conjuntament diferents xerrades. Na Luci
Robles va esser la nostra representant a aquesta reunió.
La conclusió, en respecte aquest tema, és que totes les associacions van manifestar molt
interès en poder organitzar xerrades conjuntament i totes varen està d’acord en tractar
d’aconseguir una xerrada del Sr. Fernando Tobías, un especialista de l’educació emocional.
Aquesta conferència, si més no, resulta una despesa molt important, però totes les
associacions van creure que valdria la pena, pel que l’Ajuntament es va comprometre a fer-se
càrrec de la despesa.
Per part de la nostra Ampa aquest anys ens agradaria fer una xerrada per tractar el tema
d’abusos sexuals, però encara no és un tema que estigui del tot definit.

Excursions:
La direcció del centre ens va comentar que per Sant Antoni hi ha programada una excursió a
Llatzaret i a l’illa de l’aire que resultarà bastant cara, i l’Ampa ha decidit aportar per aquesta
sortida 5€ per cada soci.

V.

Informe del Director del Centre, Sr. David Font
El Director del centre, en David Font, no ha pogut assistir presencialment a l’assemblea per
motius personals, tot i amb això ens ha fet arribar un escrit dirigit a les famílies, que na Maria
passa a llegir i que transcriurem seguidament:
“L’inici del curs ha estat molt tranquil. Vam tenir tot el professorat a temps i les baixes s’han anat cobrin
força bé. Aquest any arribam a quasi 500 alumnes. Tenim 25 grups, dos i mig més del que ens dóna la
Conselleria d’Educació.
Com ja sabeu, hem començat el Programa de reutilització de llibres de text amb una acceptació de
més d’un 75% dels alumnes d’ESO. Esperam arribar en el curs 2018/19 a quasi el 100%. Hem
començat el procés d’enregistrament dels llibres de text col·locant els corresponents codis de barres.
Tenim aprovada la transformació de l’antic gimnàs i vestuaris en 3 aules grans, 1 de petita i despatxos
per rebre a les famílies més uns lavabos. Ens han dit que en el mes de setembre de 2017 estaria
aclarit. La calefacció funciona malgrat a vegades la caldera s’ha d’engegar manualment però l’empresa
de manteniment està treballant per solucionar-ho.
Aquest any estem a punt d’inaugurar una altra aula d’informàtica (en tindrem 4) que donarà sortida a la
demanda que des del professorat ens fan arribar.
Hem sol·licitat pel curs 18/19 disposar de tots els cursos del Grau superior de Dietètica (enguany tenim
1r) i de Farmàcia (enguany tenim 2n).
Hem organitzat una sortida d’orientació acadèmica a 1r de batxillerat (25 alumnes) a Barcelna coincidint
amb la Fira de l’Ensenyament. També continuam amb l’intercanvi amb un centre de Baviera (a 3r d’ESO
amb 18 alumnes), en aquest intercanvi hem hagut de fer una selecció (entrevistes, carta, etc) dels
alumnes participants perquè teníem més demanda que oferta de famílies alemanyes. Seguim mantenint
el viatge cultural de 2n de batxillerat (27 alumnes) a Roma i Nàpols en el mes de juny i aquest any per
primera vegada els alumnes d’FPB 2 (7 alumnes) aniran a Palma per conèixer la realitat comercial de la
ciutat i el mateix faran els alumenes de 2n CFGM d’Activitats Comercials (11 alumnes) però en aquest
cas aniran a Madrid.
Aquest any sol·licitarem un Erasmus que ens permetrà conèixer la realitat d’altres països d’Europa i
poder-ho aplicar en el nostre centre.
Dia 29 de gener hi haurà Consell Escolar.
Per acabar, informar que el període extraordinari de direcció acaba en el mes de juny de 2018. Per
aquest motiu aquest any hi hauran eleccions. L’equip directiu actual encara no té decidit si es
presentarà. En el mes de gener sortirà segurament la convocatòria.”

VII. Precs i suggeriments.
Una família demana si l’ampa organitzarà la xerrada de principi de curs 2018/19 de Ernest
Fortuny, relativa al traspàs de centre pels fillets que faran 1er ESO. Contestem que aquesta
xerrada l’organitza l’Ajuntament i que es fa cada any.

Sa Presidenta comenta que enguany tenim intenció de cercar alguna manera per poder
realitzar activitats perquè els ingressos i els esforços de l’Ampa arribin directament als
alumnes. Exposa algunes idees que encara no acaben d’estar definides i les famílies es
mostren interessades i aporten algunes proposicions que haurem de meditar per veure si es
possible dur-les a terme.

A les 9:20 h. es tanca l'Assemblea.
Alaior, 13 de desembre de 2017.

La Secretària

La Presidenta

Antonia Cardona Ameller

Maria González Piris

