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AMPA INS TERRA ALTA 

Ctra. Vilalba dels Arcs núm.30 

43780 Gandesa 

ampaterraalta@gmail.com 

 

 

Acta de la Assemblea General AMPAINS TERRA ALTA 

 

Identificació de la sessió núm.: 

Data: 26 octubre de 2018 

Horari: 21'30h Casal de Joventut, Gandesa 

 
A Ca la Vila Villa, es dona inici, a les 21:30 hores, a l‟Assembla General Ordinària de l‟ AMPA de l‟ IES 
Terra Alta, amb l‟assistència dels associats que han signat a la fulla de signatures que s‟incorporà com 
a Annex I, a l‟acta, amb la següent assistència: un total de 42 pares, dels quals 1 és d‟ Arnes, 4 de 
Batea, 1 de Bot, 2 de Caseres, 8 de Corbera d‟Ebre, 14 de Gandesa, 5 de la Fatarella, 2 d‟Horta, 1 de 
Pinell de Brai, 2 de la Pobla de Massaluca, 2 de Vilalba dels Arcs. 
 
Assisteix a la reunió el Director de l‟ Institut de la Terra Alta, el Sr. Ricard Marrugat. 

 

Ordre del dia 

1. Presentació de la Junta Directiva de l'Ampa INS Terra Alta i de les comissions que la 
composen. 

2. Presentació i aprovació, si s‟escau, de l‟estat de comptes del curs 2017-2018. 
3. Modificació de la quota d‟associat: modificació del import i de la marera de contribuir-ne. 
4. Activitats extraescolars esportives i acadèmiques proposades per al curs 2018-2019. 
5. Roda reciclatge. Informació al respecte. 
6. Protecció de dades: contractació serveis d‟assessorament. 
7. Jornada compactada: ratificació de la seva continuació. 
8. Precs i preguntes. 

 
 
Abans de començar amb els punts de l‟ordre del dia, la Presidenta agraeix l‟assistència a tots els 
associats presents i especialment al Director de l‟ IES que ens acompanya. 
 
1. Presentació de la Junta Directiva de l'Ampa INS Terra Alta i de les comissions que la 

composen. 

Es comunica als associats que pel proper curs 2018-2019 han hagut baixes a la Junta Directiva els 
càrrecs dels quals han estat ocupats per nous membres.  

 

Les persones que han estat baixa són:: 

Sandra Monlleó – Batea – vocal 

Conxi de la Fuente – La Fatarella – esports 

Rosa Alba – Vilalba dels Arcs –vocal 

Ana Aznar – Corbera d‟Ebre – esports 

Montse Bofarull – Corbera d‟Ebre – transports 

Amadeo Millán – Horta de Sant Joan – transports 

Juan Carlos Vives – Horta de Sant Joan – transports 
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Els seus llocs han estat ocupats per:  

Magda Bosquet – Batea – esports 

Carme Roca – La Fatarella – vocal 

Joan Ramon Busom – esports 

Gemma Borràs – Corbera d‟Ebre – esports 

Rosa Vela – Corbera d‟Ebre – transport 

Carme González – Corbera d‟Ebre – vocal 

Josep Ma Roig – Horta de Sant Joan - vocal 

Maria Torres – Horta de Sant Joan - transport 

Consol Domènech – La Pobla de Massaluca – transport 

Imma Llop – La Pobla de Massaluca – esports 

Ma Rosa Sampé – Vilalba dels Arcs - vocal 

 
S‟agraeix als membres sortints la dedicació i col·laboració prestada, i es dona la benvinguda als nous 
membres de la Junta Directiva.  

 

Tot seguit, s‟informa de quina és l‟actual composició de la Junta Directiva: 

Membres Junta Directiva Ampa IES Terra Alta 2018-2019 
 
Arnes 

Betty Martínez De La Torre  transport 
Júlia Borrull   esports 
Mònica Pallarès   vocal 
 
Batea 

Magda Bosquet    esport 
Rosa Suñé    transport 
   
Bot 

Àngels Castellà   llibres 
Miguela Fontanet    transport 
Rosa Bes   esport 
 
Caseres 

Cristina Gombau    transport 
Alexandra Mora   esports 
 
Corbera d’Ebre 

Gemma Borràs    esports 
Rosa Vela    transport 
Carme González    vocal 
 
La Fatarella 

Yolanda Ruana    transport 
Ana Boluda   vocal 
Pere Ruana   esports 
Carme Roca    vocal 
 

Gandesa 

Ana Patricia Izquierdo  presidenta 
Eva López   secretària 
Paquita Lluís   llibres 
René Femenia   informàtica 
Verònica Pedrol   tresorera 
 
Horta de Sant Joan 

María Torres   transport 
Josep Ma Roig   vocal 
Cristina Alonso   vocal 
Josep Ma Andrés   esports 
 
El Pinell de Brai 

Noèlia Hernández   transport /esports 
 
Vilalba dels Arcs 

Josep Vidal Lluís   esports 
Rosa Domènech   vicepresidenta / llibres 
Joan Ramon Busom  transport 
Ma Rosa Sampé   vocal 
 
Prat de Comte 

Joan Berbis   transport/esports 
 
La Pobla de Massaluca 

Consol Doménech   transport 
Imma Llop   esports 
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2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2017-2018. 

La tresorera de l‟Associació, Verónica Pedrol, realitza la lectura de l‟estat de comptes, fent menció 
expressa a l‟augment de les despeses per a aquest curs 2018-2019, degut a la compra de llibres per 
part de l‟ AMPA per laposada en marxa de la “la roda” de reciclatge de 1r de Bat. 

Manifesta que s‟ha de tenir en compte que la comptabilitat de l‟associació segons els seus estatus no 
és per curs acadèmic sinó per any natural. Per tant, els comptes que s‟han exposat fan referència als 
ingressos i despeses hagudes des del 01-01-2017 a 31-12-2017. 

La tresorera fa una explicació detallada de les partides d‟ingressos i despeses, amb el següent resum: 

 

 Any 2017                              

 Ingressos  7.087,21 € 

 Despeses  5.838,92 € 

 Romanent  1.248,29 € 

 

Si tenim en compte que a 31-12-2016 es va tancar l‟any amb un romanent per exercicis anteriors de 
19.736,77 €,  i a aquesta quantitat li sumem el romanent de l‟exercici 2017 tenim que a data 31-12-
2017 l‟ Associació tenia una tresoreria de 20.985,06 €. Aquesta quantitat es trobava repartida en los dos 
comptes bancaris dels quals és titular l‟associació: 

 

- Compte de CAIXA BANK  amb un saldo de 11.543,25 € 

- Compte de BBVA amb un saldo de 9.441,81 € 

 

La tresorera informa que a data 23 d‟octubre de 2018, és a dir, tres dies abans d‟aquesta assemblea, el 
saldo que existeix als comptes corrents és de 20.475‟61€, dels quals a Caixabank hi ha 10.575‟86€ i al 
BBVA 9.899‟75€. 

 

Un cop exposats les comptes de l‟exercici 2017 se sometent a aprovació restant aprovats per 
unanimitat dels assistents.  

 

 

3. Modificació de la quota d’associat: modificació del import i de la marera de contribuir-ne. 

S‟informa per la presidenta que a l‟actualitat l‟AMPA te de l‟ordre de 350 associats, que paguen una 
quota anual familiar de 15€, independentment del nombre de fills que estudiïn al centre. 

Com s‟ha informat en anteriors reunions, el fet de ser associat a l‟AMPA comporta un seguit de 
beneficis, com ara : descomptes en la compra de llibres, regal de l‟agenda escolars, transport gratuït en 
la sortida del treball de síntesi, transport gratuït al saló de l‟ensenyament de Barcelona, mutualització 
gratuïta en les activitats esportives del Pla Català de l‟Esport i els Jocs Esportius, i accés activitats 
extraescolars d‟anglès, reforç escolar i tècniques d‟estudi amb un preu més econòmic  

En reunió de treball de la Junta Directiva de l‟AMPA celebrada el 4 d‟octubre, es va debatre la 
possibilitat de canviar el preu  la contribució de la quota familiar, ja que una família associada amb 2 ó 3 
fills al institut rep més ajudes que una família associada amb un fill a al institut, per el mateix cost de 
quota. 

Per mirar de ser més equitatius, una reunió de la Junta Directiva ja va creure oportú variar la quota 
familiar a 10€ per fill  que estudiés al centre.  

No obstant, i després d‟analitzar les quantitats que es reverteixen als alumnes donat que l‟AMPA 
enguany ha assumit despeses que abans no ho feia, i tenint en compte que tindrem unes despeses 
més o menys fixes cada anys de: transport per diverses sortides per treball de síntesis, saló 
d‟ensenyament de Barcelona, quota FAPAC, gestió protecció de dades, manteniment comptes 
bancaris, agendes escolars, ajut econòmic festa final de curs 4t ESO, etc., es calcula que l‟AMPA 
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destina aproximadament d‟11 a 11‟50€ per alumne, amb la qual cosa, la previsió de 10€ per a la nova 
quota crearia dèficit, i ens podria portar a menjar-nos els fons de l‟ AMPA. 

Així doncs, es proposa variar la quota familiar per a l‟AMPA IES Terra Alta, pel curs 2019-2020 i que 
seria la següent: famílies amb 1 fill al centre quota de 12€; famílies amb dos fills al centre quota de 24€ 
i famílies amb 3 fills al centre quota de 30€, totes elles en el entès que són anuals. 

Se sotmet a votació la proposta la qual cosa es aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

4. Activitats extraescolars esportives i acadèmiques proposades per al curs 2018-2019. 

- Activitats esportives. 

Tant des de la Direcció del Centre com des de la Junta Directiva de l‟AMPA, es pretén que la majoria 
dels alumnes del centre, des de 1r d‟ESO a Batxillerat i Cicles formatius, realitzin alguna activitat 
esportiva, sigui de competició o no. 

Per aquest moriu, un curs més, es posa a l‟abast de tots els alumnes les activitats esportives del Pla 
Català de l‟Esport Escolar (PCEE) i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), que es realitzen 
a l‟ institut, als diferents centres escolars de la nostra comarca, i a les instal·lacions esportives 
comarcals. 

Per tal que els alumnes pugin realitzar esport a tots els pobles, les diferents AMPES escolars posen al 
seu abast les activitats esportives que es practiquen a cada centre. 

En quant a les activitats esportives que es realitzen des del centre, cal remarcar que el nou coordinador 
esportiu, Marc Segura, ha demostrat ser una bona incorporació, i juntament amb els mestres que 
realitzaran les activitats desinteressadament formen un bon equip dinamitzador. Es proposen les 
activitats de fútbol sala i bàsquet, fent lliguetes a l‟hora del pati i entrenaments en horari extraescolar. 
Estan oberts a realitzar altres esports, sempre i quan hi hagi prous alumnes per fer equips. 

S‟ha de dir, que l‟AMPA IES Terra Alta, proposa les activitats esportives de pàdel i gimnàstica rítmica, 
que ja estan en funcionament, i que curs rere curs, tenen molt bona acceptació. 

Al mateix temps s‟informa que des de fa uns tres anys l‟ AMPA ha assumit el cost de les mutualitzacions 
de tots els alumnes associats que realitzin una activitat esportiva del PCEE i/o dels JEEC, per tal que 
estiguin tots assegurats. També s‟informa que el preu de la mutualitzacióaquest curs s‟ha incrementat 
passant de 7 a 9€ per alumne.  

Es manté el nombre d‟alumnes associats que realitzen esport, que són aproximadament 50 al PCEE 
més els incritsals JEEC, tot i que continuen entrant noves inscripcions. 

La Presidenta demana al Sr. Marrugat que faci arribar als coordinador d‟esports del centre educatiu 
com als professors que fan les classes de manera desinteressada l‟agraïment i reconeixement per part 
de l‟ AMPA. 

 

- Activitats acadèmiques. 

Les activitats acadèmiques proposades per l‟AMPA per a aquest curs 2018-2019, són les mateixes que 
en cursos anteriors tot i que alguna ha tingut més bona acollida que unes altres.  

L‟activitat d‟anglès, realitzada per English Castle, ja compta amb 6 alumnes inscrits i ja han començat 
les classes. 

Les activitats de tècniques d‟estudi amb 1 inscripció i de reforç escolar sense cap, de moment no es 
poden portat a terme per manca d‟alumnes. No obstant, si d‟acord a com vagi avançant el curs hi ha 
prou demanda com per a fer grup i ficar-les en marxa així es farà.  

 

Referent a les activitats de reforç escolar, el Director del Centre remarca que els alumnes de l‟institut 
que realment requereixen de qualsevol mena de reforç acadèmic, tenen les necessitats cobertes, ja 
existeix un seguit de mecanismes per tal de posar a l‟abast de l‟alumne les ajudes necessàries. 
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Pren la paraula el Sr. Marrugat, Director de l‟Institut Terra Alta i explica un seguit d‟ assumptes que 
considera son interessants que coneguin els pares: 

- En primer lloc, fa menció ha que ha hagut una modificació en la normativa que cal que sigui 
seguida per tots els centres de Catalunya, i que ha comportat un nou model avaluador 
substancialment diferent a l‟anterior. L‟informació que rebrem els pares busca més aprofundir 
en la qualitat que en la quantitat. Ja no es puntuarà amb nota sinó amb graus d‟ assoliment de 
les matèries i tot seguit es faran les recomanacions que per blocs d‟assignatures s‟enten que 
hauria de seguir l‟ alumne. 

- Comenta també que s‟ha experimentat una millora en la competència en llengua anglesa que 
era una cosa en la que els alumnes anaven més fluixos. 

- Al mateix temps, exposa que els alumnes de 3r i 4t d‟ ESO han de fer un servei comunitari, com 
a activitat de voluntariat. Per a això el centre ha formalitzat un conveni amb el centre de la Gent 
Gran de Gandesa i amb l‟Associació de Defensa Forestal. Aquesta activitat comprendrà 10h 
fora d‟horari lectiu i es mirarà de fer altres activitats als diferents pobles perquè els alumnes ho 
puguin fer sense tenir que desplaçar-se.  

- Recorda que properament s‟ha de fer renovació del Consell Escolar, on hi participen membres 
de l‟AMPA, pares i mares, alumnes, docents, personal de serveis, etc. Anima als pares 
presents a participar del Consell Escolar, i que es presentin a les eleccions. 

- Per finalitzar, agraeix la col·laboració dels mestres que participen de les activitats esportives, i 
la bona relació que mantenen amb els alumnes, així com la bona entesa que hi ha entre la 
Junta Directiva de l‟AMPA i la Direcció del Centre. 

 

 

5. Roda reciclatge. Informació al respecte. 

El projecte de “la roda de reutilització o reciclatge de llibres” neix a proposta de la Direcció del Centre i 
és acceptat amb ganes per part de la Junta Directiva de l‟AMPA com a forma d‟ajudar a les famílies que 
en siguis socis de la nostra associació. 

S‟ informa que s‟ha iniciat aquest projecte per els alumnes de 1r de BAT, ja que després de llançar la 
oferta a tots els cursos postobligatoris va ser el que va presentar un número de peticions que feien 
possible la posada en marxa el batxillerat ja que es van apuntar a la roda 17 alumnes, mentre que als 
altes cursos només s‟hi havia apuntant, 2 o 1 alumne depenent. . 

Com que aquest projecte de “la roda” de reciclatge es va posar en funcionament a les darreries del curs 
2017-2018, no es va poder sotmetre a votació dels associats, per qüestions de temps, tot i que va ser 
aprovat per l‟ unanimitat dels membres de la Junta Directiva, que ha vist en aquest sistema no només 
un estalvi en la despesa econòmica a les famílies sinó una manera de potenciar entre els alumnes valors de 

responsabilitat i cura del material comú, atès que els llibres inclosos a “la roda” esdevindran bé comú de tots els 
associats. 

Els llibres que formaran part de “la roda, a indicació del centre, ” seran els llibres de text de les matèries 
comuns per tal que es puguin beneficiar els alumnes de tot el curs, amb independència de les optatives 
que hagin escollit. Així els llibres de text afectats corresponen a les següents matèries: català, castellà, 
anglès, filosofia i el quadernet del treball de recerca.  

Per poder entrar a la roda s‟haurà de pagar una quota, a fons perdut, com a “aportació a la roda de 
llibres”, de 40 €. Aquesta quantitat que serà abonada a l‟ AMPA anirà destinada a satisfer part de 
l‟import suportat en la compra dels llibres i a crear un fons de reserva per a futures compres, ja sigui per 
altres cursos ja sigui per a reposició de material que es degradi per l‟ ús. 

Amb el cost dels llibres d‟enguany aquest mecanisme ha suposat un estalvi per alumne de 124,25 €. 

Despès de l‟exposició se sotmet a votació la ratificació per part de l‟ Assemblea de l‟acord de Junta 
respecte a la roda de reciclatge i que aquesta s‟ampliï a altres grups essent aprovat per unanimitat de 
tots els presents.  
NOTA: S‟ha esmentat en la redacció de l‟acta una informació errònia donada a l‟Assembla, ja que, com 
figura a les circulars que es van entregar als alumnes i està penjat a la web de l‟AMPA, els 40 € 
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abonats pels alumnes al lliurament dels llibres no son en concepte de fiança amb retorn si no a fons 
perdut com s‟ha exposat en aquest punt. Es demana disculpes per l‟errada en la informació donada. 
 
 
6. Protecció de dades: contractació serveis d’assessorament. 
S‟exposa que com a qualsevol entitat que treballi amb dades personals de clients o associats, és 
d‟aplicació la normativa de protecció de dades. Això suposa que s‟hagi de contractar ‟una empresa 
especialitzada en el sector, i la incorporació d‟un programari específic. 
Desprès de demanar pressupost es proposa contractar a l‟empresa “Informàtica CRC” de Móra d‟Ebre, 
per tal que realitzi aquest assessorament, atès que és una empresa propera i reconeguda al nostre 
territori, i que la tenim prop pel cas de tindre dubtes en el funcionament del programari.  
El cost de la contractació del servei d‟assessorament, posada en funcionament de programari i gestió 
de dades del primer any és de 300€, i de 175€ anuals per el manteniment i actualització de programari 
la resta dels anys de servei. 
Se sotmet a votació la contractació de l‟empresa “Informàtica CRC” per al servei de protecció de dades la qual 
cosa es aprovada per unanimitat. 
 
 
7. Jornada compactada: ratificació de la seva continuació. 
S‟informa que l„Institut Terra Alta imparteix la seva activitat educativa en el que s‟anomena “horari 
escolar singular”, és a dir l‟actual horari compactat de 8‟00 a 14‟30h tots els dies de la setmana. 
Com que aquest horari es descriu com a especial, cada final de curs des del Departament 
d‟Ensenyament es demana al Consell Escolar del centre si volem la seva continuïtat, o del contrari 
volem fer horari partit. 
En la darrera reunió del Consell Escolar del curs 2017-2018, es va demanar als representats de l‟AMPA 
quina era la nostra elecció. Essent que havia de ser d‟un dia per l‟altra i sense temps per convocar una 
Assemblea General Extraordinària per tal de demanar la opinió de tots els associats, la Junta Directiva 
va entendre que essent que els pares havien mostrat la seva voluntat de seguir amb aquest horari i que 
no s‟havia aixecat cap queixa al respecte es seguiria igual mentre no hi hagués una voluntat mostrada 
pels pares que no fos així.  
No obstant això, es demanda a l‟ Assemblea com a òrgan sobirà que es pronuncií al respecte. Desprès 
d‟un intercanvi d‟opinions es sotmet a votació si es vol continuar amb l‟horari compactat com fins ara, la 
qual cosa es aprovat per unanimitat, indicant que aquest horari s‟entén ratificat de futur, a excepció que 
un gran nombre de pares manifestessin la seva voluntat de sotmetre a votació un nou canvi. 
La Presidenta manifesta que traslladarà aquesta voluntat a la propera reunió del Consell Escolar que se 
la torni a convocar per parlar d‟aquest tema.  
El Director del Institut Terra Alta, present a aquesta Assemblea, recorda que el centre roman obert dues 
tardes a la setmana per reunions del claustre de mestre i de la Junta Directiva, de manera que els 
alumnes també hi tenen accés, ja sigui per a realitzar activitats esportives, com per disposar de la 
biblioteca del centre. 
 
 
8. Precs i preguntes. 

- La Sra. Míriam Boira de Gandesa, comenta que va apuntar a la seva filla de 1r ESO a l‟activitat 
esportiva de bàsquet a realitzar al centre, i que no se‟ls ha indicat quan començaran, ni quins 
dies es realitzarà. 

Se li respon que les activitats esportives que es duen al centre, les coordinen directament des 
del institut i l‟AMPA no en sap els horaris. De totes formes,  possiblement si no s‟ha dit res a les 
persones apuntades és perquè possiblement no hagi prou número de persones apuntades per 
fer grup. El Sr. Ricard Marrugat, Director del Centre, demanarà al coordinador d‟esports en quin 
estat es troben les activitats. 
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- La Junta Directiva de l‟AMPA vol aclarir els dubtes que s‟ han creat respecte a les agendes 
escolars. Alguns professors han demanat que les agendes haurien de ser per a tots els 
alumnes de l‟institut,o bé que haurien d‟estar a la venda. També han fet suggeriments de com 
hauria de ser la composició de les agendes, queixant-se que el número de pàgines de 
comunicació família-escola era insuficient. 

Com ja vam recordar en anteriors converses amb la Direcció del Centre, les agendes escolars són un 
regal que l‟AMPA fa als seus associats, i en cap cas estan a la venda, ja que l‟AMPA no es dedica a la 
venda de material. En qualsevol cas, s‟indica que els alumnes que no associats poden adquirir 
qualsevol altra agenda ja que  no és obligatori que sigui la de l‟AMPA.  

En referència a la composició física de la agenda, s‟indica que la mateixa depèn de les ofertes que hi 
hagi a la editorial, ja que ens envien 4 ó 5 propostes de les edicions de cada any, i la Junta Directiva 
selecciona la més adient a les edats de l‟alumnat. En cas de necessitar més fulls a la agenda, variar-ne 
el contingut i modificar la portada, incrementa notablement el preu de compra. 

Per tal de personalitzar una mica la agenda, a finals de curs 2017-2018 es va organitzar un concurs de 
dibuix per a la portada de la agenda, a petició del professorat, i aquests mateixos van ser qui van triar la 
portada guanyadora. 

Exposat l‟anterior, no vol dir que l‟ AMPA no estigui oberta a rebre els suggeriments  que vinguin per part 
del professorat. Per això, es creu adient que desprès de les vacances de Setmana Santa, es pot 
mantenir una reunió amb la Direcció del Centre i els professors del Claustre que vulguin assistir, per tal 
de veure les necessitats reals de la composició de l‟agenda escolar, per mirar de adaptar-la el millor 
possible en la comanda del curs vinent. 

 

Sense més assumptes que tractar, s‟aixeca la reunió essent les 23‟15h de la qual s‟estén aquesta 
acta per la Secretària que es signada en proba de conformitat per la Presidenta.  

 

 

 

Ana Patricia Izquierdo      Eva López  

Presidenta      Secretària  


