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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.: 03/2017-2018 

Data:  22 de maig de 2018 

Horari: 21'00h Ca la Vila Vella, Gandesa 

 

ASSISTENTS: 

Arnes: Júlia Borull,  

Batea: Sandra Monlleó,  

Bot: Àngels Castellà, Miguela Fontanet 

Caseres: Cristina Gombau, Alexandra Mora 

Corbera d'Ebre: Montse Bofarull, Anna Aznar 

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

Horta de Sant Joan: Juan Carlos Vives,  

La Fatarella: Conxi de la Cruz, Yolanda Ruana, Pere Ruana 

La Pobla de Massaluca : Imma Llop 

Pinell de Brai:  

Prat de Conte: 

Vilalba dels Arcs: Rosa Alba, Rosa Doménech, Joan Ramon Busom 

 

S’han excusat d’assistir-hi:  

Mònica Pallarés, Betty Martínez, Rosa Suñé, Rosa Bes, Amadeo Font, Cristina Alonso, Josep M 
Andrés, Ana Boluda, Noelia Fernández, Joan Berbis 

 

Ordre del dia 

1. Configuració Junta AMPA i comissions curs 2018-2019 per baixa membres. 
2. Llibres curs 2018-2019. Comissió de llibres.  
3. Proposta reciclatge de llibres per part de la Direcció del Centre. 
4. Activitats final de curs: col·laboració AMPA. 
5. Revisió, si s’escau, quota soci AMPA per alumne, preu i relació amb facturació Art Moble. 
6. Nota informativa nous alumes INS, inscripcions via web i reunió general 1r ESO 
7. Proposta d’activitats extraescolars curs 2018-2019. Colònies estiu AMPA. 
8. Fixar data i hora propera  Assemblea General Ordinària, si s’escau. 
9. Precs i preguntes. 

 
S’inicia la reunió de treball a les 21’00h, a Ca la Vila Vella, amb la majoria dels membres de la Junta 
Directiva de l’AMPA presents. 
 
Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia es comenta per la Presidenta que a petició d’algun 
membre de la Junta es va avançar la reunió mig hora, ja que gairebé sempre les reunions s’han 
convocat a les 21:30. Els presents manifesten que aquest horari els hi ha anat més malament perquè 
gairebé tots treballen fins tard i han hagut de venir a corre-cuita ni temps de fer un mos. Desprès d’un 
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intercanvi d’opinions s’aprova per unanimitat continuar fent les reunions de la Junta Directiva a les 
21:30. 
 

1. Nous membres Junta Directiva. Per al proper curs 2018-2019 surten diversos membres de la 
Junta Directiva actual, que hauran de cedir el càrrec de les comissions que ocupen a altres 
membres, i aconseguir la incorporació de nous membres, a ser possible de la seva població. 

Sandra Monlleó – Batea – vocal 

Conxi de la Fuente – La Fatarella – esports 

Rosa Alba – Vilalba dels Arcs –vocal 

 
S’agraeix la dedicació i col·laboració prestada als membres sortints i se’ls hi demana que mirin 
de buscar gent dels seus respectius pobles per ocupar les vacants. 

Respecte a cobrir la vacant que queda a la comissió d’esports es mirarà de cobrir quan a 
començaments de curs tinguem les noves incorporacions efectuades. 

 

2. Llibres curs 2018-2019. La Comissió de llibres. Arribant a la fi del curs comença la feina per la 
comissió de llibres que s’haurà de posar en contacte amb la direcció del centre per tal que ens 
facilitin el llistat de llibres per al proper curs, tant de lectura d’estiu com de matèria del curs. Els 
primers que ens han de facilitar i sobre els que s’ha d’insistir són els de lectura d’estiu per tal 
de que com es va fer l’any passat, les famílies els puguin tenir a la llibreria el dia que vinguin a 
buscar les notes de final de curs. 

 

3. Reciclatge llibres Bat i Cicles. Es posa en coneixement de la resta de la Junta Directiva, que la 
Direcció del centre ha detectat en algunes famílies dificultats per aconseguir els llibres de text, 
tant a nivell de Batxillerat com de Cicles formatius, sobretot per seu l’elevat cost. Des del centre 
sempre que ha estat a les seves mans, han procurat als alumnes llibres de segona mà, llibres 
que disposen a les tutories o bé fotocòpies. Per això es va proposar des del centre mirar de 
ciar en marxa la “roda dels llibres”. Per part del centre, s’ha demanat col·laboració a l’ AMPA 
però a data d’avui no sabem exactament en què consistirà i com es farà. 

Desprès d’una breu conversa, es veu viable la col·laboració de l’AMPA i la Direcció del Centre 
per tal de posar en marxa el projecte de reciclatge de llibres pels cursos de Batxillerat i Cicles, 
però abans de decidir quina i com serà la nostra col·laboració es considera prudent mantenir 
una reunió amb la Direcció del Centre per començar a desenvolupar el projecte, i veure quines 
mesures són factibles de portar a terme. Una vegada fet això es proposarà a l’ IES fer una 
reunió informativa conjunta als pares de Batxillerat i Cicles formatius, per saber si es disposa 
de la seva col·laboració en el reciclatge. A la reunió amb la Direcció del Centre s’acorda que 
assisteixi la Comissió de Llibre i els membres de la Junta de Gandesa. 

 

4. Activitats final de curs. Igual que el curs anterior, l’AMPA col·laborarà amb la festa de final de 
curs que faran els alumnes de 4t d’ESO, amb una aportació econòmica de 300€. La qual cosa 
es aprovada per unanimitat. 

Com es va comentar en altres reunions de treball, s’estudia la possibilitat de realitzar algun 
tipus d’ajuda per part de l’AMPA als seus alumnes associats. La opció que sembla més 
apropiada, atès que repercutirà a un major grup d’alumnes, és assumir el cost del transport 
dels alumne a les sortides dels diferents treballs de síntesi que duran a terme a final de curs. 
Aquesta proposta es aprovada per unanimitat. S’acorda mantenir una reunió amb la Direcció 
del centre, per tal de saber quines sortides es fan i quin nombre d’alumnes assisteix de cada 
grup, i mirar l’import que pot assumir de la despesa l’AMPA 

Es comenta que el transport a Tortosa, per als exàmens de selectivitat que es fan al mes de 
juny s’assumeix des del centre, ja que entra dins del curs lectiu i requereix l’acompanyament de 
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docents. En canvi, els alumnes que han d’anar a la selectivitat el més de setembre, a 
Tarragona, van per lliure, i per tant, el transport és a càrrec d’ells. 

Sembla ser, que anys endarrere l’AMPA assumia el desplaçament a la selectivitat del mes de 
juny, tot i que els últims anys ho ha assumit l’institut. De moment, la Junta de l’AMPA deixarà 
les coses tal i com estan, tot i que oferirà la seva ajuda si la Direcció del Centre els ho demana 
Es creu més oportú contribuir per part de l’ AMPA en alguna activitat que no estigui coberta per 
l’ institut. 

 

5. Quota soci AMPA. Actualment la quota d’associat de l’AMPA és de 15€ anuals per família, 
independentment del nombre de fills que estudiïn al centre. El pagament d’aquesta quota 
ofereix descomptes en l’import dels llibres de text que s’adquireixen a la llibreria Art Moble, el 
regal de la agenda escolar, descomptes en activitats extraescolars d’anglès i de reforç 
escolars, assegurança gratuïta de les activitats extraescolars esportives, transport al saló 
d’ensenyament a Barcelona, i altres activitats promogudes per l’AMPA.  

Es contempla la possibilitat de variar la quota, en lo referent al preu i a la forma, i es proposa 
que passi a ser de 10€ per alumne, perquè l’aportació sigui més equitativa entre les famílies 
amb un o més d’un fill. Aquesta proposta que es aprovada per la Junta per unanimitat et 
traslladarà a la propera Junta General d’Associats i seria d’aplicació, en cas de ser aprovada, a 
partir del curs 2019-2020. 

 

6. Nous alumnes IES Terra Alta. Com en el curs anterior, s’acorda que els representants de la 
Junta a cada poble, atenent a les seves necessitats i circumstàncies, convocaran una reunió 
informativa on s’ explicarà als pares com es realitza la compra dels llibres, cóm poden associar-
se a l’AMPA i quins beneficis els aporta. També s’informarà breument de les activitats 
extraescolars que normalment es duen a terme durant el curs escolar, tot i que encara no s’han 
concretat quines seran però s’oferiran segur: reforç, anglès, rítmica i futbol sala, amb la 
possibilitat d’incloure alguna més. 

També s’ha d’informar que les inscripcions a l’associació de pares i mares de l’Institut Terra Alta 
es realitzarà, única i exclusivament, mitjançant la pàgina web, per tal d’agilitzar la recollida i 
gestió de les dades. 

 

7. Colònies d’estiu 2017-2018. Novament, aquest any s’han ofert unes colònies d’estiu multi 
aventures en anglès, que es durien a terme la primera setmana de juliol a Can Llobeta a 
Aiguafreda. La empresa Eix Estels, amb qui ja vam contactar l’any passat, ens ha donat la 
opció de fer les inscripcions sense límit mínim, ja que el curs anterior es van inscriure com a 
màxim 12 persones, i no es van realitzar al no ser un grup mínim de 25 alumnes. Tot i aquesta 
nova modalitat, només hem rebut 1 inscripció, per lo que, donat el baix interès en aquesta 
activitat extraescolar, el curs que ve segurament no s’oferirà. 

 

8. Assemblea General Ordinària. Per unanimitat, es fixa dia i hora per a la propera reunió, 
aprofitant la màxima assistència de membres de la Junta Directiva. La reunió de la Junta 
General ordinària d’ Associats  es preveu per al dia 5 d’octubre de 2018 a les 21’30h, al Casal 
de Joventut de Gandesa.  

 

Gandesa, Ca la Vila Vella  a les 22’30h del 22 de maig de 2018. 

 

 

 

     Ana Patricia Izquierdo                              Eva López  

             Presidenta       Secretària  


