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:

I.

14-12-2016

Assemblea General Ordinària

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:











Eva González Piris
Catalina Mascaró Sabater
Elena Forcada Casasnovas
Maria González Piris
Silvia Moll de la Fuente
Sofía Masegosa Moya

Presidenta
Secretària
Tresorera
Vicepresidenta
Vocal
Vocal

Lucía Robles Garrote

Vocal

Francisca Pons Murillo

Vocal

Montse Gomila Pons
Francisca Gornés Febrer
Agnès Benítez Florit

Vocal
Vocal
Vocal

 Antònia Cardona Ameller

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€

5.675,00 €

Subvenció Ajuntament

1.471,28 €

Intercanvi llibres

2.125,00 €
total

9.271,28 €

PRESSUPOST DESPESES CURS 2016-2017
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

500,00 €

Compra de llibres

3.458,19 €

Aportació al centre:

5.200,00 €

Compra equips informàtics 2.000,00 Eur.
Educació emocional 1.850,00 Eur.
Subvencionar excursió E.S.O. 1350,00 Eur.
(5€/fillet)
total

Dipòsit llibres 4º ESO

9.928,19 €

1.045,00€

Alaior, 14 de desembre de 2016

S'aprova per unanimitat

IV. Explicació de les activitats previstes per aquest curs.
Intercanvi llibres
Un any més hem fet l’intercanvi de llibres que té molt bona acollida, ja que representa un
estalvi molt gros per les famílies. Aquest any hem tingut alguns problemes per motius alienes
a la nostra AMPA i que esperem a que no es tornin a repetir. De cara a l’any que ve
s’intentarà tenir un millor control dels llibres que s’utilitzaran durant el proper curs i es demana
al centre que ens faci arribar el llistat que llibres amb més temps per poder fer la comanda
amb tranquil·litat. Hi ha bastant de llibres que estan en mal estat per l’ús que els hi hem donat
fins ara i s’han de ben revisar de cara a propers cursos. Com tots el altres anys s’ha fet el
possible per cobrir al màxim les necessitats dels alumnes que s’han acollit a l’intercanvi.
Aquest any hem tornat a demanar un dipòsit als alumnes de 4º d’ESO que els hi serà retornat
una vegada tornin els llibres a final de curs, perquè cada any ens trobem que ens falten llibres
de 4º d’ESO i fan molta falta. Aquest any n’hem tornat a donar molts pocs.
Del què també ens adonem és que de cada any tenim menys ingressos per aquest concepte
ja que s’empren menys llibres de text i quan invertim en la compra de nous llibres són molt
costosos.
Funcionament intercanvi de llibres:
El funcionament de l’intercanvi ha estat igual que el curs anterior: quan un alumne nou entre
al institut i vol participar en l’intercanvi, compra els llibres a l’AMPA a 10 euros es llibres de
text i 5 es de lectura.
L’any següent si els llibres són els mateixos i no hi ha canvis, torna els llibres de l’any passat i
els canvia per els del curs venidor, i així fins a quart d’ESO, que s’han de retornar els llibres
perquè son de l’AMPA i així els podran utilitzar uns altres alumnes.

Per poder fer això estem en contacte amb un representant del centre que ens comunica quins
llibres es faran servir de cara al curs següent. Aquest curs hem tingut alguna incidència i des
de l’AMPA no hem pogut fer res ja que era a principis de curs i ho hem hagut de resoldre de
la millor manera possible amb el suport de l’equip directiu. Esperem que el proper curs no ens
torni a passar.
Aquest any esteim fent feina per deixar enllestit un protocol sobre l’intercanvi de llibres, per
què quedi tot escrit i documentat.
Xerrada de n’Ana Sáiz i programa d’Educació Emocional:

El passat dia 20 d’octubre n’Ana Sáiz ens va fer una xerrada per informar-nos a les famílies
en què consistia l’educació emocional i com anirien les sessions amb els alumnes al centre.
Aquest programa es dur a terme gràcies a l’AMPA que es va posar en contacte amb n’Ana
Sáiz i gràcies també a què amb l’arribada del nou equip directiu al centre, en el seu programa
tenia indicat la posada en marxa de l’educació emocional a les aules. Tots junts feim possible
aquest programa i que esperem sigui de molt profitós tant per els alumnes que tenen la sort
de beneficiar-se i dels mestres que han fet i fan possible que les sessions siguin del tot
completes ja que s’han format respecte a aquest tema.
Encara que no tots el grups poden beneficiar-se d’aquest programa esperem que l’any que ve
es vegi incrementat.
En David explica a les famílies com es fan les sessions amb el alumnes al centre i quins són
els grups que es beneficien d’aquest projecte.

Classes de reforç:

Aquest curs, vàrem tenir la petició de l’equip directiu del centre per què des de l’AMPA es
tornessin a posar en marxa les classes de reforç escolar al centre. Com tots sabeu l’any
passat no es va intentar per motius purament legals. Per això aquest any ens vàrem posar en
contacte amb una empresa que es dedica a donar aquest servei i tota l’AMPA hi hem fet feina
per poder posar-ho en marxa sense molt d’exit. Vàrem donar fins els passat dia 9 de
desembre per entregar una sol·licituds i ens vàrem trobar que només n’hi havia 4. Fins ahir en
vàrem trobar 8 més però entregats ja fora de termini. Hem de pensar que necessitem un
temps considerable per poder valorar, fer matrícula si fos el cas, posar-nos en contacte amb
l’empresa, aquesta empresa amb el centre per rebre tota la informació necessària per
preparar les classes.... no tot es fa amb un dia. Per tant, no podem allargar més el període de
sol·licituds i que a dia d’avui només són 12. I a més molts pocs per curs. 2 de 1r, 3 de 4t...
etc. I amb això és impossible donar aquest servei. Ho hem intentat però finalment no es
portarà a terme. De cara al curs que ve es mirarà d’informar a les famílies amb més temps.
Xerrades:

Aquest any ens agradaria que la xerrada que fem amb la resta d’AMPES i l’Ajuntament, en el
nostre centre fos impartida per na Betlem Gomila. Aquesta xerrada serà sol·licitada a na
Betlem per saber si té possibilitat de fer-la i quan.
Les famílies troben bé la proposta de na Betlem Gomila.

Trobades i conveni:

Hem tingut una trobada amb l’equip directiu per informar-nos del començament del curs i una
altre amb el Director per fer-nos arribar algunes peticions com les classes de reforç.
Aquest any es va decidir fer una aportació per col·laborar juntament amb el centre en la
compra de nous ordinadors. Per sa nostra part hem fet una aportació de 2.000,00 euros.).
L’AMPA col·labora amb el programa d’Educació Emocional aportant la quantitat de 1.850,00 €
que ve a ser la meitat de l’import total per aquest curs 2016-2017.
També volem col·laborar amb l’aportació de 5,00 € a tots els alumnes que són socis per
abaratir alguna excursió prevista per aquest curs o una altre sortida i/o activitat que el tutor
cregui convenient.

Altres:

Aquest any no ens hem proposat dur a terme cap taller degut a la poca participació en
l’elecció dels temes per part de l’alumnat que vàrem proposar passat curs. De fet com ja vos
vàrem informar no vàrem tenir resposta.
Per acabar recordar-vos que estem oberts a qualsevol iniciativa per sa vostra part i que
necessitem gent per l’any que ve i que qualsevol ajuda es ben rebuda.

V.

Informe del Director del Centre, Sr. David Font
En David informa del començament des nou curs 2016-2017, de les mancances del centre en
qüestió de pintura, finestres, calefacció (no funciona correctament)., també ens explica que hi
ha un bon comportament general per part del alumnes del centre.
Que alguns alumnes han fet un mural al pati amb referència a la violència de gènere i que ha
quedat molt polit.
Les activitats que tenen previstes fer per Sant Antoni 2017 i la implicació per part dels mestres
per aquestes activitats.
També ens comenta la novetat de fer entre l’avaluació de cada trimestre una avaluació de
seguiment de cada alumne/a.

VII. Precs i suggeriments.
Per part d’alguna família ens demanen que hi hagi més informació amb referència als alumnes
nous (sobretot de 1r d’ESO) amb l’intercanvi de llibres.

A les 9:00 hrs. es tanca l'Assemblea.

Alaior, 14 de desembre de 2016.

La Secretària

La Presidenta

Lina Mascaró Sabater

Eva González Piris

