
 

Acta de la reunió de junta de l'AMPA 

 

Identificació de la sessió  

Núm.: 

Data: 11 novembre 2016 

Horari: 22'00h Ca la Vila Vella 

Hi assisteixen: 

 

Arnes: Betty Martínez, Mònica Pallarés, Júlia Borull 

Batea:  

Bot: Francisco Javier Ferreres 

Caseres:  

Corbera d'Ebre: Montse Bofarull, Ana Aznar                                                                                                                   

Gandesa: Ana Patricia Izquierdo, Verónica Pedrol, René Femenia, Paquita Lluís, Eva López 

Horta de Sant Joan:  

La Fatarella: Conxi de la Cruz, Josep Vidal Lluís 

Pinell de Brai:  

Vilalba dels Arcs: Rosa Alba  

                 

S'han excusat d’assistir : 

Sandra Monlleó i Glòria Mas (Batea), Àngels Castellà (Bot), Cristina Gombau (Caseres), Amadeo Font, 
Juan Carlos Vives i Sonia Carbó (Horts de Sant Joan), Anna Boluda, Yolanda Ruana (La Fatarella), 
Magda Serres, Noelia Fernàndez (el Pinell de Brai), Neus Lluís, Rosa Doménech (Vilalba dels Arcs). 

 

           

Ordre del dia 

1. Pla Català del  Esport i  activitats extraescolars 

2. Altres 

 

Es convoca aquesta reunió és per tractar el tema relacionat amb les activitats esportives i extraescolars 
dels alumnes del Institut Terra Alta, donat que aquest curs la circular amb les propostes encara no ha 
sortit. 

 

1. Pla Català del Esport. 

Des de la direcció del centre es van oferir per treure la circular d’activitats esportives i extraescolars, 
l’Ampa, tot i l’endarreriment de la circular, respecta la proposta del centre i espera que es resolgui en 
breus dies. Tanmateix, de cara al proper curs, l’Ampa realitzarà aquesta circular, un cop es sàpiga amb 
quins monitors es compta, i els horaris i activitats que es puguin dur a terme, 

De totes formes per a aquest curs, l’Ampa decideix posar-se en contacte amb les Ampes de les escoles 
de la Terra Alta, per tal d’oferir les activitats que aquestes realitzen als centres als alumnes de l’IES. 

Es proposa, tot i que ja hi ha una comissió d’esports a l’Ampa, que un membre de cada poble faci 
d’intermediari entre l’AMPA i els alumnes que vulguin fer una activitat esportiva, ja sigui al centre de 
l’IES o a qualsevol escola de la Terra Alta. 

 

 

 

 

 



3. Transport escolar 

Un dia d’aquesta setmana, per motiu extern al servei de transport escolar, hi ha hagut un retard 
importat en la tornada dels alumnes a casa, de Gandesa a Corbera d’Ebre han trigat uns ¾ d’hora. 
S’ha posat de manifest que, tot i que hi ha diversos telèfons de contacte, en aquest cas la informació 
sobre l’endarreriment de la tornada a casa dels alumnes no ha arribat a la Comissió de transports, i per 
tant, aquesta no ha pogut informar als pares, que de seguida han telefonat a varis membres de l’Ampa 
per saber que havia passat.  

S’acorda parlar amb el contacte del servei de transport escolar, i mirar de solucionar aquesta mancança 
de comunicació. Si cal, es crearan nous contactes de transports a l’Ampa, per tal d’agilitzar la 
comunicació en cas d’un nou retard en el servei. 

 

4. Llibres Curs 2016-2017 

En la passada reunió es va informar de l’estat de comptes relacionats amb la venda de llibres i quotes 
d’Ampa que s’ha ingressat al compte de l’Ampa. Es va informar a la Direcció del Centre que es de la 
Llibreria  Art Moble de Gandesa, encarregada de la venda dels llibres, van detectar un gran nombre 
d’ISBN que no corresponien als llibres sol·licitats, estaven descatalogats o eren incorrectes. La Llibreria 
ens ha facilitat el llistat d’ISBN que han utilitzat per fer les comandes, tant correctes com erronis, i 
l’AMPA la farà arribar a la Direcció del centre, per tal que el proper curs no es torni a repetir aquesta 
errada. 

 

5. Línia telefònica fixa. 

L’Ampa IES Terra Alta disposa d’un petit quartet al centre, a on fins fa poc es duia a terme la venda de 
llibres, reunions, treballs i altres. En aquest quartet es disposa d’un línia fixa de telefonia, que 
actualment no s’utilitza, ja que les reunions d’Ampa s’han traslladat a Ca la Vila Vella, i les tasques 
administratives es duen a terme online. 

Es per aquest motiu, que s’estudia el canvi de línia fixa a mòbil, i aprofitar aquest servei, que es 
continua pagant, tant per a les reunions de l’Ampa, per les tasques administrativa, etc. 

 

6. Pàgina web 

Tot i que en un principi, el centre va oferir-nos un enllaç a la seva pàgina web, finalment s’ha decidit que 
es farà una pàgina independent a la del centre, a on els socis de l’AMPA IES Terra Alta podran posar-se 
en contacte amb la Junta Directiva, on s’hi penjaran les actes de les reunions, i tot allò que des de la 
Junta Directiva es cregui necessari posar a coneixement dels socis. 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi res més a tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 23'00 hores, de la qual s’estén 
la present acta 

 

 Signat pel Secretari/a i  pel President/a 


