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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'AMPA DE L'INSTITUT
SALVADOR DALÍ DE 11 DE NOVEMBRE DE 2013
A sala AUDIO 1 de l'Institut Salvador Dalí, a les 18:05 hores del dia 11 de novembre
de 2013 es reuneixen els socis de l'AMPA per a tractar els assumptes de l'ordre del dia
Hi assisteixen:
Per part de la Junta:
-

Presidenta: Júlia Arjona Sanchez

-

Secretària: Celeste Esbrí Solano

-

Vocal: Lucia Brunet Cuenca

-

Vocal: Maria Hernàndez Fernández

Excusa l'assistència la Gemma Ferrè Arias, que ocupa el càrrec de tresorera, i l'Ana
Muñoz Castilla, que entra a la nova Junta com a vocal.

La presidenta obre la sessió
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Tal i com s'informa a la convocatòria, l'acta es pot consultar a la web de l'AMPA.
També quan es va enviar la convocatòria per correu electrònic es podia consultar
mitjançant un enllaç.
S'aprova sense cap esmena.
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2.- Renovació de la Junta.
La Júlia Arjona Sanchez, presidenta de l'AMPA explica que aquest any deixen l'AMPA
la Gemma Ferrè Arias i ella perquè els seus fills ja han acabat les classes a l'Institut. A
part del càrrec de presidenta i tresorera, també hi ha canvis en la secretària.
Una mare pregunta si la renovació de la Junta s'ha fet per votació i qui ho ha votat. La
Júlia Arjona Sanchez li explica que normalment es decideix entre la gent de l'AMPA, i
que realment no són moltes les persones que s'ofereixin, però que si hi ha qualsevol
persona que es vulgui presentar serà benvinguda.
Es Presenta als socis els nous membres.
-

Presidenta:

MARIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

-

Secretària:

ANGELS VICENTE MIRET

-

Tresorera:

EVA BOTELLA BARCELONA

-

Vocals:

ANA MUÑOZ CASTILLA
CELESTE ESBRÍ SOLANO
ELISABET DIAZ LECHUGA
EMPAR GÓNGORA i GARCIA
FINA GARCIA SOLA
M CARMEN HIDALGO CARREÑO
M CARMEN SANCHEZ HIDALGA
MAITE BESORA ALTES
OLGA MIÑARRO AGÜERO
SILVIA CASTILLA FUENTES

Queda aprovada la nova Junta Directiva sense cap vot en contra.

3.- Balanç econòmic
La Mari Carmen Sanchez Hidalga fa un repàs de l'estat de comptes.
La Maria Hernández Fernández explica que estem mirant per canviar d'entitat bancària
doncs La Caixa ens cobra molt de comissions.
L'Àngels Vicente Miret explica que hi ha un conveni que ha signat la FAPAC amb el
Banc de Sabadell i que s'està mirant a veure com ens podem acollir.
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La Maria Hernández Fernández que aquest any s'ha baixat la quota de soci de 14€ a
12€.
Que tal i com varen demanar alguns pares en l'última assemblea s'ha deixat de donar
obsequi a principi de curs, i per tant s'ha reduït aquesta despesa. Que som l'AMPA que
té la quota més baixa.
La Júlia Arjona Sanchez que aquest any com a novetat, s'ha invertit en comprar llibres
per al projecte de reutilització. Que de la quota es subvencionen les sortides als nens
socis, es col·labora en el premi de Carnaval i Sant Jordi. Que es fan les orles als nens
de 4t ESO i 2n Batxillerat
4.- Torn obert de paraula
Una mare pregunta que es fa a l'AMPA i la Júlia Arjona Sanchez li explica que es
porten a terme projectes com el de la reutilització de llibres, es fa de mitjancers entre
els professors i les famílies quan algú té un problema o/i suggeriment, que des de
l'AMPA sempre es busca la manera de solucionar-ho.
Demanem a qui no ha rebut el correu electrònic que ompli un paper amb les dades per
poder tenir l'adreça electrònica de la família.
Que des de l'AMPA s'està obert a qualsevol suggeriment.
Que a les escoles, l'AMPA funciona molt bé perquè els pares van al centre, però que
quan comencen a l'Institut és més complicat tindre la implicació de les famílies.
També es pregunta si a la reunió estan tots el socis. S'explica que de socis hi ha més
de 500. Que hem fet la comunicació donant el paper perquè es repartís a cada alumne
i per correu electrònic.
La Celeste Esbrí Solano exposa les subvencions que s'han demanat aquest any a
l'Ajuntament:
-. Projecte Reutilització llibres de text
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-. Projecte Millora de la gestió
-. Projecte Impuls de la cultura participativa
-. Projecte Adquisició d'equips informàtics
La Celeste Esbrí Solano explica que el Projecte Impuls de la cultura participativa
és un projecte de continuïtat que engloba Carnaval, Sant Jordi i les sortides del
gegants.
L'Àngels Vicente Miret explica que amb el Projecte Adquisició d'equips informàtics
i el de millora de la gestió, el que volem fer es crear eines per arribar millor a les
famílies, que ara tenim una nova adreça que funciona millor, que hem contractat un
hosting, que tenim twiter, facebook, pàgina web.
Que és molt important obrir vies de comunicació entre els alumnes i l'AMPA.
L'Olga Miñarro Agüero i la Maria Hernàndez Fernàndez expliquen el Programa de
reutilització de llibres de text: És difícil arribar a les famílies, però tot i així que
aquest any volem afegir més llibres i la intenció es arribar a fer-los tots, i a tots el
cursos, inclòs Batxillerat.
Es demana que tractin bé els llibres, que els alumnes en tinguin cura i que no els
subratllin. Que els hi diguem als nens que encara que el professor digui que han de
subratllar, que no ho facin, que els diguin al professor que els pares no volen. Des de
l'AMPA s'està treballant aquest tema amb la Junta directiva per arribar a un acord amb
els professors.
Caldrà entregar els llibres en bon estat, i si estan subratllats, caldrà esborrar-los
abans. No serà l'AMPA qui esborrarà els llibres. Cal que els nens s'acostumin a tenir
cura dels llibres.
Tothom ha de col·laborar.
Les famílies rebran aviat una comunicació per adherir-se al programa que caldrà
retornar tant si es que si com si es dient que no. Que als que s'adhereixin se'ls hi
donarà folre perquè puguin folrar ja els llibres perquè es conservin bé tot el curs.
Aquest cop s'haurà de fer el pagament per avançat i que serà més car, doncs s'haurà
de comprar més llibres i folres.
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El curs passat els llibres no van arribar en gaire bon estat perquè als alumnes se'ls va
informar tard, per això ens posem a treballar per al proper curs sense demora.
Caldrà entregar els llibres durant el mes de juny. Els alumnes que hagin de recuperar
al setembre hauran de recollir-los i tornar-los al setembre.
Es donarà un rebut on constarà els llibres que s'entreguen per evitar mals entesos.
Es demana que estiguin al cas, que aniran arribant comunicacions, i que sobretot ho
comentin amb les altres famílies perquè a vegades la informació no arriba a tothom.
Sobretot que facin córrer la informació.
La Júlia Arjona Sanchez incideix en el tema de la dificultat per comunicar-nos amb
les famílies, i l'Eva Botella Barcelona remarca que per això volem potenciar les noves
tecnologies, perquè així es més fàcil arribar a tothom.
El Jordi Salas demana la paraula per explicar l'activitat de teatre que fa l'entitat ETC.
Son dos dies a la setmana, dos hores cada dia i el preu és de 20€ al mes si es fa 2
hores, i 40€ si es fa 4 hores. Que necessita dos noies per l'obra que estan preparant.
Vol explicar que ha tingut un problema amb l'Institut Estany de la Ricarda. Que no
sap ben bé perquè l'han fet fora, i han comentat coses amb l'AMPA de l'Institut Baldiri
Guilera que no són certes.
L'AMPA expliquem que les activitats als Instituts es comparteixen, que un Institut
ofereix una activitat i que poden anar-hi alumnes de tots el instituts, sempre que
siguin socis de l'AMPA.
L'Olga Miñarro Agüero demana si hi ha persones interessades en col·laborar en
el programa de reutilització de llibres. Que fa falta més mans perquè comporta
molta feina. Es prega que es quedin al final de la reunió per agafar noms i adreça
electrònica.
La Júlia Arjona Sanchez també demana si hi ha gent que vulgui col·laborar en coses
puntuals, que poden deixar les dades.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19:00 hores, i s'estén
aquesta acta.

Secretària

Celeste Esbrí Solano

Presidenta

Júlia Arjona Sanchez
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