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Acta de la reunió de Junta d’AMPA  l'INS Montgròs  
 

 
Data: 16 de maig de 2019, a les 18 h.  
 
Hi assisteixen:  Joaquin Tomé, Aurora Arenas, Raquel Bergua, Sara Fernández, Eva 
Pascual, Ana Carrasco  i Patrícia Sempere. 
 
Ordre del dia:  
1.- Petició de la direcció envers les despeses del monitor de les colònies de 1r d’ESO. 
2.- Continuïtat de la Junta de l’AMPA pe curs vinent. 
3.- Relació membres equip directiu amb Direcció. 
4.- Graduació batxillerat. 
5.- Adaptació pressupostos. 
6.- Solucions manca de comunicació en relació a les dades de contacte de l’AMPA 
7.- Resum funcionament classes professionals 
8.- Resum funcionament facebook. 
9.- Activitats extraescolars. 
10.- Altres. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1.- Petició de la Direcció envers les despeses del monitor de les colònies de 1r d’ESO. 
 

1.- La Direcció del centre demana si l’AMPA pot fer-se càrrec d’alguna part del cost 
del monitoratge de les colònies de 1r d’ESO, sense donar detalls de l’abast de l’ajuda 
demanada (cap percentatge concret).  S’acorda que aquest curs 18-19 pagarem 200€ de la 
factura del monitor Nicolás Nubiola que segons sembla va tenir un cost de 420€ 
aproximadament. 

  
2.- També aprovem una partida de 500€ pel curs 19-20 com a fons social destinada a 

activitats i tasques relacionades amb la inclusió. 
Contemplem la possibilitat de crear una comissió d’inclusió que faci de pont entre les 
necessitats del centre i activitats diverses. Quan arribi el moment, no descartem incloure les 
dues mares que van venir el dia que es va convocar  la comissió d’inclusió. 
 
2.- Continuïtat de la Junta de l’AMPA pe curs vinent. 
 
Es fa una valoració positiva de la presentació que fan els membres de la Junta de l’AMPA als 
nous pares de 1r d’ESO, el mateix dia que el centre fa la reunió d’inici de curs. Ara bé, pel 
proper curs es creu convenient que aquesta presentació la facin 3 persones de la junta a l’inici 
de la reunió als tres espais simultàniament (així no trenquem la dinàmica o explicació dels 
mestres de 1r). 
El curs vinent es convocaran eleccions per a la presidència de l’AMPA. 
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3.- Relació membres equip directiu amb Direcció. 
 
Es crea un debat i s’estableix que és important que hi hagi una bona comunicació entre 
l’interlocutor de l’AMPA (President) i la Direcció del centre.  
 
4.- Graduació batxillerat. 
 
La Direcció pregunta com l’AMPA  podria recolzar el comiat de Batxillerat i 4t d’ESO. S’hauria 
de preparar un discurs. L’Eva proposa aprofitar el Tokapp i fer una crida a les famílies dels 
cursos corresponents perquè col·laborin en el comiat ( la cerimònia consta de: entrega d’orles, 
discurs profes, discurs de l’AMPA i aperitiu al gimnàs).  
Disposem d’una partida de 400 euros en total (200 per 4rt ESO i 200 per 2n Batxillerat). 
L’AMPA paga tot l’aperitiu i part de la resta de propostes.  
L’Eva amb altres mares s’encarreguen del batxillerat (primer es farà la crida al Tokapp) i 
Joaquim a 4t d’ESO.  
 
5.- Adaptació pressupostos. 
 
Reajustament de les partides i valoració de les que han quedat obsoletes. 
Paguem AFAPAC, Halloween (200€ que no es fan servir, el mestre encarregat no va fer cap 
demanda a l’Aurora, no ho mantenim). Hi ha moltes partides que no s’estan contemplant: 
halloween,  la panera, els regals dels bidells, festa de l’escola inclusiva (no sabem si hi 
participen), aula guia… 
 
En relació a les celebracions es fa evident la descoordinació entre els/les professors/es que 
ho porten i l’AMPA, o bé no fan les demandes o  les fan un cop han passat (per exemple Sant 
Jordi), aula guia ja no la fem. La valoració del funcionament és negativa, poc eficient i  pendent 
de millora. Proposarem fer una reunió a inici de curs amb els/les professors/es encarregats 
de cada activitat/celebració per a estar més coordinats. 
 
A proposta de l’Aurora acordem que cada membre de la junta sigui el referent que s’haurà de 
relacionar amb el referent del centre.  

● De part de l’AMPA tenim: la setmana de la diversitat i escola inclusiva 
(Joaquim), panera - Nadal -Sant Jordi (premis, Eva), família de 3r d’ESO 
(viatge de 4t - Anna), Carnestoltes (jurat concurs - Sara F.), xerrades dels 
professionals (Aurora), comiats 4t i Batxillerat (Patrícia) 

 
Parlem de les comissions abusives que ens cobra l’entitat bancària per cada transferència. 
L’Eva s’informarà de les prestacions de Triodos. 
 
6.- Solucions manca de comunicació en relació a les dades de contacte de l’AMPA 
 
El Joaquim farà un cartell amb les dades bàsiques de l’AMPA perquè les tinguin a consergeria. 
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L’Eva enviarà pel Tokapp l’escrit on expliquem a les famílies que l’AMPA està a la seva 
disposició i que si algú vol formar part de la comissió per a la inclusió que es pronunciï. 
 
 
 
 
 
7.- Resum funcionament classes professionals. 
 
S’han fet unes xerrades i una de les  professionals que les ha portat a terme demana que 
presentem la factura a hisenda, però, es creu convenient seguir com fins ara, no cal que 
presentem la factura. 
L’Aurora ens explica que s’han fet unes xerrades d’orientació adreçades a Batxillerat que  
funcionen molt bé. Ara bé, cal insistir, pel curs vinent, perquè l’assistència sigui màxima. Ja 
es mira que no coincideixi amb exàmens, finals, fi de curs i altres condicionants. Sembla ser 
que els professors només deixen anar aquells alumnes que tenen uns estudis orientats envers 
aquella disciplina, queda pendent esbrinar per què no poden anar tots els alumnes de 
batxillerat doncs creiem interessant que siguin obertes per a tothom, sense excloure a ningú 
justament perquè poden  inspirar curiositat en alumnes que cursin altra mena d’estudis.  
Seguirem amb els lots. 
 
8.- Resum funcionament facebook. 
 
Ens plantegem la continuïtat d’aquesta plataforma, de moment hi ha pocs seguidors i es fa 
poca difusió. L’Aurora i la Raquel són les encarregades. L’Anna proposa que la signatura dels 
missatges del Tokapp sempre hi surti Ampa Montgròs, a sota: mail i després l’adreça del 
facebook. 
 
9. Activitats extraescolars. 
 
AEE> El Joaquim i la Patrícia es van reunir amb el mestre Xavi, d’EF. En aquesta reunió el 
Xavi ens va comunicar que el curs vinent l’encarregat del Pla Català de l’Esport serà una 
professora que actualment està de baixa i a més, no és d’EF, i només li’n donaran 1 hora per 
a realitzar les tasques del Pla Català de l’Esport quan el Xavi actualment disposa de dues 
hores.  
En Joaquim destaca que amb les subvencions que es reben no surten números vermells. Es 
fan diverses propostes: classes per a pares, oferir activitats més diverses… No acabem de 
concretar res. Caldrà seguir insistint i continuar el curs vinent, qui sap, sempre poden tornar-
se a provar noves propostes/estratègies. 
L’Eva demana la memòria econòmica d'aquest any 2018-2019 ja que si rebem ingressos de 
famílies per a qualsevol tipus d'activitat hem de justificar les despeses que es generen. La 
memòria econòmica de les Activitats Extraescolars ha de constar entre els altres documents 
que es redacten cada any: memòria econòmica de l'AMPA, pressupost any següent i Projecte 
d'Activitats.  
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10. Altres. 
 
La Raquel farà la demanda als ecodelegats/des del Montgròs perquè reutilitzin els 250 gots 
que fa temps va comprar l’AMPA. També se’ls demanarà un projecte i avaluació en relació a 
l’ús dels boc and rols o disminució dels envasos d’un sol ús, així com de les cantimplores 
que pensen introduir. 
 
No sabem si enguany s’ha fet Aula guia. 

Sense més temes a tractar, s'acaba la reunió a les 20 h. 
 
 
El President                  La secretària 
Joaquim Tomé       Sara Patrícia Sempere 


