Acta de l’assemblea d’inici de curs 2011-2012 de l’Ampa de l’Institut Josep Fusalba
Lloc: Cantina de l’institut Josep Fusalba
Data: 14 de desembre de 2011
Hora: 20:30 i 21 hores.
Assistents:
De la junta: Silvia Bastardas, Lluïsa, Montse Arévalo, Mercè Mas, Vicenç Romanillos, Josep
Jurado i Josep Ribé. Dispensen la seva presència Delma, Lucia Mera, Marielo Sánchez, Marga
Lillo y Sara Vilanova.
Famílies: Bending Sánchez, Campabadal Ajut, Canals Vilanova, Fabrias Mesquida, Gracia
Subirana, Gutierrez Mas, Lazaro Gel, Liria Pinedo, Lozano Bonastre, Martin Gutierrez, Nicolas
Mera, Pujol Roura, Ramirez Martinez, Sánchez Margarit, Schanbel Parellada, Sebiya Zouravali,
Tobella Montaña, Ureña Rodriguez, Veguillas Bascompte, Ventura Masana

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació acta assemblea anterior.
Repàs de la feina feta per comissions i Objectius pel proper curs 2011-2012
Estat de comptes
Renovació de càrrecs
Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió:
1. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior
2. Es repassa comissió per comissió les tasques realitzades:
6.1.Banc de Llibres: Després d’un any complert de funcionament, se’n fa un balanç
positiu. S’explica que han quedat dues famílies fora del banc de llibres perquè
malgrat totes les comunicacions no van anar als torns de revisió de llibres. Es
comenta que el banc de llibres està pendents d’una subvenció per part de
l’Ajuntament, i que sense ella no es poden adquirir les estanteries i llibres que
necessita. En el torn de precs i preguntes també s’explica que la subvenció
rebuda per part de la generalitat es 1/7 part del que es va rebre el primer any,
i que això obligarà amb tota seguretat a haver d’incrementar les quotes per tal
de poder fer que el banc de llibres pugui seguir.

6.2.Participació: Es fa un repàs del projecte de formació pel centre, explicant que
la valoració inicial tant pel centre com per l’Ampa ha estat molt positiva, i que
ara estem treballant per garantir una continuïtat del projecte. Es planteja
també com objectiu d’aquesta comissió el seguir buscant conferenciants
destacats que realment puguin aportar punts de vista interessants per les
xerrades del centre. Així mateix, s’informa que es realitzaran uns tallers de
cuina freda pels alumnes del centre, i dues sessions sobre drogodependència
pels pares. Per acabar, la junta pretén estar molt receptiva a qualsevol
proposta que vingui de la comunitat de pares o dels propis alumnes.
6.3.Aula d’aprenentatge: Es fa un repàs ràpid d’aquest projecte, i es confirma que
pel curs 2011-2012 el centre ens ha indicat que no el veuen encara viable, i
queda per tant aplaçat per analitzar-lo més endavant.
6.4.Festes: S’explica que el centre ens ha manifestat la seva voluntat de convertir
la festa de Sant Jordi en la emblemàtica de l’Institut. Des de l’Ampa ens hem
ofert per mirar de donar-li més solvència (es parla de mirar de portar algun
escriptor perquè pugui estar amb els alumnes, o crear un premi literari...).
També es planteja per part de la junta la voluntat de fer un acte quan s’apropi
el final de curs, que tractant-se d’un acte informal al vespre, el que pretén es
crear un espai propici perquè ens puguem trobar els pares/mares i comentar
tot allò que pugui ser interessant, en un ambient relaxat amb música i algunes
consumicions. Interpel·lats els assistents a l’assemblea, manifesten que
majoritàriament podrien participar en un acte d’aquest tipus.
6.5.Taquilles: Aquesta ha estat una comissió que ha tingut una situació
excepcional a l’inici d’aquest curs per l’increment important de la demanda,
motivada sobretot pel efecte del Educat 1x1. S’explica que per solventar
aquesta situació es va haver de fer una compra excepcional de taquilles, però
que si es repetís la situació, el pressupost de l’Ampa no podria resistir-ho.
Desde la Junta es deia de posar una salvaguarda en els futurs contractes de
taquilles (en cas de haver-hi més demanda que oferta, assignar-les per
sorteig). Es planteja a l’assemblea la possibilitat de en lloc d’això, llogar les
taquilles que faltin. La junta es compromet a analitzar aquesta opció.
6.6.Relacions institucionals: Els punts principals son les dificultats en aconseguir
subvencions en aquest moment. L’Ajuntament de Castellví no ens ha atorgat
la subvenció del 2011, i en aquest moment no sabem si ens atorgarà la del
2012. Amb el de Sant Esteve si que tenim signat el conveni, però encara no
hem cobrat res corresponent al 2011. Son temes que seguim molt de prop.
No obstant, a rel d’una interpel·lació en el torn de preguntes (on es va
comentar que el futur immediat podria haver de ser sense subvencions, degut
a les situacions econòmiques dels nostres ajuntaments), la junta indica que
només un 30 % del pressupost està lligat a subvencions, pel que l’impacte
sobre els actes de l’associació tampoc hauria de ser tant important.
6.7.Publicacions: Es repeteix que l’any passat es va publicar el primer número de
la revista Bloc Ampa, i es manifesta la voluntat de fer-ne tres números més
aquest any (publicació trimestral), i es defineixen les línies mestres d’aquesta
publicació.

3.

4.

5.

6.

6.8.Web: Es fan els recordatoris que la web i el correu electrònic son les principals
vies de comunicació amb la comunitat de pares/mares
6.9.Menjador: A rel d’unes queixes rebudes, es recorda la feina que va fer la
comissió de Menjador (dos anys enrere), i les conclusions que se’n van
obtindre. Així mateix, es clarifica que el servei de menjador a l’Insititut no
depèn de l’Ampa, sinó del propi centre (no obstant tenim tota la col·laboració
de l’empresa que porta el càtering per qualsevol tastet o conversa que
vulguem tenir amb ells).
Estat de Comptes. Es detalla les comptes d’ingressos i despeses del curs passat, així
com el saldo disponible a data d’inici de curs. El pressupost està a disposició de
qualsevol pare/mare que ho sol·liciti.
Donació extraordinària al centre: S’aprova per unanimitat (amb una única abstenció)
el fer una donació extraordinària al centre d’ aproximadament 1.900 Euros que han de
servir per col·laborar amb la digitalització de les Aules, per tal de poder implantar el
Educat 1x1 en tots els cursos.
Renovació Junta. Degut a que la Junta actual està formada en la seva gran majoria per
pares d’alumnes de 3er, convé fer una renovació parcial de la junta, ja que en cas
contrari ens podem trobar que el proper any una proporció alta de la junta l’hagi
d’abandonar perquè el seu fill/a hagi marxat a estudiar en un altre centre. Es
presenten tres pares/mares voluntàries. Son la Chiqui Subirana, la Neus Mesquida, i la
família Delgado Andreu. En breu es farà una reunió de Junta on s’incorporaran
aquestes noves persones, i es veurà quines baixes hi ha. De totes formes, qualsevol
altre persona interessada en col·laborar amb la Junta s’insisteix que pot fer-ho com a
col·laborador de les comissions, de forma especial amb la del banc de llibres, que es la
que de forma concentrada necessita molts recursos.
En el torn de precs i preguntes es comenten alguns punts que ja s’han afegit en el punt
relacionat:
6.1. Possibilitat que en un futur proper haguem de ser capaços de gestionar-nos
sense subvencions, degut a les dificultats econòmiques dels nostres
ajuntaments. Es matitza que només un 25-30 % del nostre pressupost depèn
de les subvencions, pel que fent alguns ajustos hauria de ser suficient.
6.2.S’informa que la subvenció de la Generalitat pel banc de Llibres ha baixat de
7000 a 1000 Euros, i que entre això i la subvenció no cobrada de l’Ajuntament,
gairebé amb total seguretat caldrà pujar quotes pel proper any.
6.3.Es demana que es pengi a la web el número 1 de la revista, per que els pares
nous puguin consultar-la.

I sense cap més tema a tractar, es dona per finalitzada l’assemblea a les 21:45 hores.
Signat
President

Secretaria

