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AMPA INS TERRA ALTA 
Ctra. Vilalba dels Arcs núm.30 
43780 Gandesa 
ampaterraalta@gmail.com 

 
 
Acta de la reunió de treball AMPA INS TERRA ALTA 
 
Identificació de la sessió núm.: 01/2017-2018 
Data:  15 setembre de 2017 
Horari: 21'30h Ca la Vila Vella, Gandesa 
 
ASSISTENTS: 
Arnes: Mònica Pallarés, Júlia Borull, Betty Martínez 
Batea: Sandra Monlleó, Rosa Suñé 
Bot: Francisco Javier Ferreres, Àngels Castellà 
Caseres: Cristina Gombau, Alexandra Mora 
Corbera d'Ebre:  
Gandesa: Ana Patricia Izquierdo, Verònica Pedrol, René Femenia, Paquita Lluís, Eva López 
Horta de Sant Joan: Juan Carlos Vives, Amadeo Font, Cristina Alonso 
La Fatarella: Conxi de la Cruz, Yolanda Ruana, Ana Boluda, Pere Ruana 
Pinell de Brai: Noelia Fernández 
Prat de Conte: 
Vilalba dels Arcs: Rosa Alba, Rosa Doménech, Josep Vidal 
 
S’han excusat d’assistir-hi:  
Ana Aznar, Montse Bofarull, Josep Ma Andrés, Joan Berbis, Miguela Fontanet, Rosa Bes 
 
Ordre del dia 

1. Posada en marxa activitats extraescolars curs 2017-018. 
2. Benvinguda als nous membres de la Junta i configuració de les comissions. 
3. Fixar data i hora propera  Assemblea General Ordinària. 
4. Precs i preguntes. 

 
S’inicia la reunió de treball a les 21’30h, a Ca la Vila Vella, amb la majoria dels membres de la Junta 
Directiva de l’AMPA presents. 
 

1. Posada en marxa activitats extraescolars curs 217-2018 S’informa als membres de la Junta 
Directiva, que durant aquest dies hem estat en contacte amb els diferents professionals que 
van dur a terme les activitats extraescolars acadèmiques el curs passat per tal de poder-los 
oferir novament enguany. Ens han indicat preus i horaris.  

- Donats els bons resultats obtinguts en els cursos anteriors, s’acorda per unanimitat 
proposar com a activitats acadèmiques: anglès amb la col·laboració de l’acadèmia English 
Castle per 10€ mensuals x 1 hora setmanal; reforç escolar amb la col·laboració de Ganivet 
Psicopedagògic per 15€ mensuals x 1 hora setmanal; i oferir com a nova activitat la de 
“Tècniques i hàbits d’estudi” amb la col·laboració de Ganivet Psicopedagògic per 20€ 
mensuals x 1 hora setmanal. Es preveu que les activitats es facin en el mateix horari que 
el curs anterior, tot i que es podrà modificar per tal de no solapar-les. 
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- En lo referent a les activitats extraescolars esportives, s´aprova per unanimitat oferir les 
activitats esportives incloses en el Pla Català de l’Esport, amb la col·laboració, per seguir 
les classes de preparació, amb les AMPES de les escoles de la Terra Alta, que permeten 
la participació de l’alumnat del Institut en les seves activitats esportives. Els preus de 
seran els que estimi cada AMPA, que anirà a càrrec de l’alumne, mentre que l’AMPA INS 
Terra Alta es farà càrrec de la mutualització. 
També es durà a terme l’activitat de pàdel a Gandesa, que aquest curs manté el mateix 
horari i el preu serà de 25€ per pista al mes x 1 hora setmanal, en grups de 6/7 alumnes. 
Com el curs anterior, es farà l’activitat de futbol sala, amb la participació com  monitor de 
Enrique Domínguez, professor del institut, essent una activitat gratuïta. 
 

De igual forma s’aprova per unanimitat que les inscripcions a totes les activitats que proposa l’ 
AMPA es facin mitjançant la web de l’AMPA, per tal de poder assegurar-nos de disposar de les 
dades dels alumnes que vulguin realitzar alguna activitat, i que no calgui esperar a que ens les 
facin arribar. 
 

2. Benvinguda als nous membre de la Junta i configuració de les comissions. Es dona la 
benvinguda als nous membres de la Junta Directiva de l’AMPA de INS Terra Alta, i s’assignen 
els càrrecs de les comissions de treball. Per tal de d’agilitzar la comunicació entre els associats 
i la Junta Directiva, es proposa que hi hagi un membre de transports i un d’esports a cada 
poble. 

 
Arnes 
Betty Martinez De La Torre vocal 
Júlia Borrull   esports 
Mònica Pallarés   vocal 
 
Batea 
Sandra Monlleó   vocal 
Rosa Suñé Villarroya  vocal  
 
Bot 
Àngels Castellà   llibres 
Miguela Fontanet Mañà  vocal 
Rosa Bes   vocal 
 
Caseres 
Cristina Gombau Puchol  vocal 
Alexandra Mora   esports 
 
Corbera d’Ebre 
Ana Aznar   esports 
Montse Bofarull   esports / transports 
 
La Fatarella 
Conxi de la Cruz   esports 
Yolanda Ruana Pascual  vocal 
Ana Boluda   vocal 

 
Gandesa 
Ana Patricia Izquierdo  presidenta 
Eva López   secretària 
Paquita Lluís   llibres 
René Femenia   informàtica 
Verònica Pedrol   tresorera 
 
Horta de Sant Joan 
Amadeo Milián Prades  transports 
Juan Carlos Vives Navarro  transports 
Cristina Alonso   vocal 
Josep Maria Andrés  esports 
 
El Pinell de Brai 
Noèlia Hernández  transports /esports 
 
Vilalba dels Arcs 
Josep Vidal Lluís   vocal 
Rosa Domènech   vicepresidenta / llibres 
Rosa Alba   vocal 
 
Prat de Comte 
Joan Berbis   vocal 
 

Pere Ruana   vocal 
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3. Fixar data i hora propera Assemblea General Ordinària. Segons s’estableix  a l’article 9 dels 

Estatuts de l’AMPA INS Terra Alta, durant els mesos de setembre i octubre, s’ha de reunir l’ 
Assemblea General Ordinària dels associats, que ha de ser convocada amb un mínim de 15 
dies d’antelació. Després d’un intercanvi d’opinions s’aprova per unanimitat, celebrar la reunió 
de l’ Assemblea General el divendres 20 d’octubre de 2017, a les 21’30h al Casal de Joventut 
de Gandesa. S’acorda demanar a l’ Ajuntament que en cedeixi la sala pel dia de la reunió. 

 
En relació amb les reunions de la Junta Directiva, per part d’alguns membres de la Junta 
Directiva, s’ha demanat la possibilitat de canviar el dia de les reunions de la mateixa, i passar-
les de divendres a dilluns, ja que per motius laborals els és més fàcil poder assistir. Després 
d’un intercanvi d’opinions s’aprova per unanimitat fixar com a dia per celebrar les reunions de la 
Junta Directiva el dilluns, podent-se variar si fos necessari perquè assisteix la majoria de 
membres. 

 
4. Precs i preguntes. En lo referent als llibres, s’ha sabut de la queixa d’un mestre per la 

tardança en el lliurament. Val a dir que en tot moment hem estat informats, per la llibreria Art 
moble, del retard en la entrega d’un parell de llibres, que en esgotar-se en la distribuïdora 
habitual han hagut de comprar-los en una altra. En cap cas ha estat culpa de l’AMPA, ni de la 
llibreria, que ha solucionat el problema amb rapidesa. De totes formes, ens han assegurat que, 
aquets llibres es podran recollir la setmana vinent. Si calgués, s’informarà a la Direcció de l’ 
Institut del comentari per part del mestre, per tal de que no es creïn falsos rumors i mals 
entesos. 
De cara al proper curs, es procurarà que tant les comandes de llibres, les altes dels nous 
associats i el pagament de la quota de l ‘AMPA es facin a través de la pàgina web d’Art Moble, 
per tal de que quedin registrades totes les operacions. 
 

 
Eva López     Ana Patricia Izquierdo 
Secretària     Presidenta   

 


