
 

Acta de la reunió de junta de l'AMPA 

 
Identificació de la sessió  

Núm.:_______________________ 

Data: 20 d'octubre 2016 

Horari: 21'00h Ca la Vila Vella 

Hi assisteixen: 

 

Arnes: 

 

Batea: 

 

Bot: Francisco Javier Ferreres, Àngels  

      

Caseres:  

 

Corbera d'Ebre: Montse Bofarull 

                                                                                                                                    

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

   Ma José, Rosa Ma        

 

Horta de Sant Joan:    

                                                                  

La Fatarella: Conxi de la Cruz, Anna Boluda 

 

Pinell de Brai:  

 

Vilalba dels Arcs: Rosa Alba, Neus 

                 

 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Amadeo Millan (Horta), Rosa (vilalba), Sandra Monlleó (Batea), Magda Serres (Pinell), Betty 

(Arnes), Júlia Borull (Arnes), Mònia (Arnes), Noelia Hernández (Pinell de Brai) 

 

            

 

Ordre del dia 

1. Pla Català de l'Esport 

2. Activitats extraescolars 

3. Firmes mancomunades entitats bancàries 

4. Documentació canvi direcció Ampa 

5. Altres 

 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Pla Català de l'Esport. 



S'ha demanat al mestre del centre Enrique Domínguez, que porta el tema d'esport a l'IES, 

que ens faci arribar un llistat amb els alumnes que s'han inscrit a les activitats esportives 

que es van oferir a principis de curs, per tal de saber quins esports es podran fer finalment i 

quants alumnes s'han de mutualitzar. 

- L'activitat de boxa no es podrà dur a terme aquest cus, ja que no hi ha alumnes 

inscrits. 

- Hi ha dos alumnes que no son del centre que volen fer esports al centre. Es demana 

que tots els alumnes que vulguin fer una activitat esportiva, es mutualitzin al centre 

a on l'han de realitzar, ja sigui el centre escolar del seu poble o el institut. 

- Els esports proposats son entre d'altres: birles, futbol-sala, escacs, patinatge... 

 

2. Activitats extraescolars. Per aquest curs es proposen les activitats següents: 

- d'anglès, que realitzarà l'English Castle 

- activitat de reforç escolar que duran a terme els professionals del Centre Agma 

- taller literari, que realitzarà un mestre del centre 

 

3. Signatures mancomunades. 

- Es comenta que seria bo realitzar els moviments bancaris de l'Ampa online, ja que 

per realitzar qualsevol pagament demanen la signatura mancomunada de tres 

membres de direcció. 

- S'han d'actualitzar les signatures autoritzades que figuren a les entitats bancàries, un 

cop es tingui tota la documentació dels nous membres directius 

 

4. Documentació canvi Direcció Ampa. 

- Ja s'ha dut a la Gestoria serres tota la documentació per a realitzar el canvi dels 

membres de l'Ampa a al Departament de Justícia. 

 

5. Altres. 

- S'estudiarà la possibilitat de canviar la línia de telefonia fixa que disposem al 

"quartet" de l'Ampa, per una línia mòbil, que es podrà aprofitar tant per a tasques 

pròpies d'oficina com per a qualsevol trobada esportiva. 

- La direcció del centre ens ha ofert la possibilitat d'afegir un link per a l'Ampa a la 

seva pàgina web, d'aquesta manera estarien totes dues entitats en una única pàgin 

a, i es facilitaria l'accés als usuaris. 

- FAPAES/AFAPAC, es proposa seguir en la mateixa associació i aprofitar els serveis 

que ens ofereixen. 

- S'han d'introduir al programa de gestió les fitxes dels nous alumnes del centre, i 

donar de baixa els que ja han sortit. Encara hi ha alumnes que realitzen comandes 

de llibres a l'Art Moble Center. 

 

 

 

1. M. José Sancho, secretaria sortint, aprofita la reunió per donar les gràcies als membres de 

l'Ampa sortint, i presenta els nous membres als membres de la Direcció presents en la 

reunió, Ricarh Marrugat i Jordi Montero, director i cap d'estudis respectivament. 

2. Direcció informa que properament es durà a terme la renovació del Consell Escolar, i que 

per tal de facilitar que els socis de l'AMPA pugin votar, ampliaran els horaris electorals. 

Demana a la Junta de l'AMPA que faci la major difussió possible d'aquestes eleccions, per 

tal de fomentar la participació dels socis. 

3. Ricard Marrugat informa que, tot i que es compleix amb la ratio d'alumnes, ensenyament ha 

decidit eliminar una línia de 2n de batxillerat, a favor de un cicle formatiu. El centre 

decideix partir el grup de 2n Bat en dues tutories, ja que ensenyament ha tingut en conte el 

nombre d'alumnat i ha assignat 1/2 professor més. Actualment hi han 3 lines ESO (75 

alumnes x3 línes), 2 linies Batxillerat (1r 44 alumnes, 2n 33 alumnes), i els cicles formatius 



d'administració i vitivinicola. Demanarà a ensenyament que ho tinguin en conte per a les 

plantilles de personal del proper curs.  

4. Inversions. Donat el baix preu de la calefacció, s'ha pogut estalviar i s'han dut a terme  el 

manteniment d'equipaments i  millores en la biblioteca i la sala d'estudis. 

5. LOMCE. No a l'aplicació de les revalides establertes per al curs 2016-2017, en opocsició a 

allò que estableix la Llei LOMCE. Segons el desplegament curricular les assignatures de 

religió o cultura i valors ètics, són obligatoris. Es demana que la normativa catalana 

d'ensenyament sigui més duradora. 

6. Horari lectiu i activitats extraescolars.  

7. El curs 2016-2017 es durà a terme en horari intensiu, de 8'00h a 14'30h, tot i que no és un 

horari definitiu, és d'aplicació a la majoria de centres de secundaria. L'IES no ha trobat cap 

motiu de queixa respecte a l'horari, més aviat, creu que millora la convivència de l'alumnat. 

Dilluns i dimecres l'institut està obert per les tardes, per tal que els alumnes puguin fer 

activitats estraescolars i esportives. Es recorda que les instal·lacions de l'IES també estan 

obertes per als pares. 

- Com a activitats extraescolars, la Direcció demana que les classes d'anglès es duguin a 

terme segons competència o edat de l'alumne. L'acadènia English Castle durà a terme 

les classes d'anglès. 

- Per part de l'IES es proposa un taller literari que impartirà el professor del centre 

Albert Guiu. 

- Les activitats de reforç escolar de l'any passat van possar de manifest la diferència de 

necessitats dels alumnes. Agutí Cerveto i Maria Jaen, seran els qui duguin a terme les 

classes de reforç. 

- Es recorda que el projecte educatiu 2012-2016 està penjat al web de l'institut. 

- Que han notat una millora substancial en l'assignatura d'anglès. 

- Es vol fidelitzar els alumnes en cicles formatius i batxillerat, per tal que no marxin de 

la comarca. 

- Es parla de la celebreació del 30 aniversari de l'institut, i s'agraeix la participació de 

l'AMPA i els alumnes en la preparació de la festa. 

 

 

  

 

 

 

 

          I no havent-hi res més a tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 21'00 hores, de la qual 

s’estén la present acta 

 

         Signat pel Secretari/a i  pel President/a 

 

 


