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

Acta de la Assemblea General Extraordinària AMPAINS TERRA ALTA
Identificació de la sessió núm.:
Data: 11 abril 2019
Horari: 21'30h Casal de Joventut, Gandesa
Al Casal de Joventut de Gandesa, la Presidenta dona inici a l’Assemblea General extraordinària de l’ AMPA IES
TERRA ALTA essent les 21:30 hores.
Assisteixen un total de 34 pares, dels quals :0 d’Arnes, 2 de Batea, 2 de Bot, 2 de Caseres, 7 de Corbera d’Ebre,
10 de Gandesa, 3 de la Fatarella, 3 d’Horta de Sant Joan, 1 del Pinell de Brai, 0 de Prat de Comte, 0 de la Pobla
de Massaluca, 4de Vilalba dels Arcs (es recull l’assistència en fulla de signatures).
Associats a l’ AMPA INS Terra Alta, assistents a la Assemblea General Extraordinària.
Arnes_
Batea_
Magda Bosquet, Rosa Suñé
Bot _
Miguela Fontanet, Rosa Bes
Caseres_
Alexandra Mora, Cristina Gombau
Corbera d’Ebre_
Gemma Borràs, Rosa Ma Vela, Ma Carmen González, Montse Álvarez, Neus Clúa,
Alberta Álvarez, Jordi Pinyol
La Fatarella_
Yolanda Ruana, Carme Roca, Gemma Camarasa
Gandesa_
David Marín, Rosa Ubalde, Ma José Clúa, Alejandro Berbis, Asun Colom, Paquita
Lluís, René Femenia, Verònica Pedrol, Ana Patricia Izquierdo, Eva López
Horta de Sant Joan_
Josep Ma Roig Masip, Susana Poch, Joan Alcoverro
Pinell de Brai_
Noelia Hernández
Vilalba dels Arcs_
Rosa Domènech, Ma Rosa Sampé, Jordi Ferré, Rosa Alba Puey
Prat de Comte_
La Pobla de Massaluca_ Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, la Presidenta agraeix l’assistència a tots els associats
presents, especialment al tractar-se d’una Assemblea General Extraordinària. Sense més preàmbul dona lectura
als punts que composen l’ordre del dia i que són els següents:
1.
2.
3.
4.

Unificació per modificació de la quota d’associat de l’AMPA INS Terra Alta per numero d’ usuaris al centre.
Protecció de dades: actualització de pàgina web AMPA. Pressupost i aprovació, si s’escau.
Modificació en el pagament de la quota de mutualització d’activitats extraescolars esportives
Inici recollida llibres de reciclatge, 1ri 2n de Batxillerat. Nomenament de persones responsables per cada
poble.
5. Precs i preguntes.
1. Unificació per modificació de la quota d’associat de l’AMPA INS Terra Alta per número d’usuaris al
centre.
Com és conegut pels associats a l’AMPA INS Terra Alta, la quota de la nostra associació és de 15€ anuals per
família,independentment del número d’usuaris. Aquest import ha estat suficient durant els últims cursos ja que
l’AMPA no es feia càrrec de cap despesa generada als associats, essent les úniques que assumia: la
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mutualització dels associats que practiquen Jocs Esportius Escolars o Pla Català de l’Esport, l’import de
l’autobús de la sortida al Saló de l’Ensenyament, ajut econòmic als alumnes associats de 2n de Bat per festa fi
de curs, i alguna despesa extraordinària.
Des de la renovació de part de la Junta Directiva de l’AMPA el curs 2016-2017,es va considerar que no era del
tot correcte el que es venia fent atès que l’ AMPA, com a entitat sense ànim de lucre, no podia ser una entitat
només recaptadora de quotes, sinó que es va creure oportú que els ingressos percebuts per quotes havien de
ser repercutits en ajudes o serveis que fossin beneficiosos pel conjunt dels associats i no només per una part
d’ells.
Així poc a poc, i sota aquesta idea, l’AMPA ha anat assumint altres despeses que d’altra forma haguessin hagut
de suportar els associats i, ara per ara, es fa càrrec del cost de l’agenda escolar i l’import del desplaçament de la
sortida del treball de síntesis de 1r, 2n i 3r d’ESO atès que era una sortida curricular i que englobava al total
alumnes.
Indiscutiblement aquest canvi de criteri comporta que per a poder assumir despeses que d’altra forma haguessin
assumit de forma individual els associats, s’hagi tingut que replantejar el sistema de cobrament de quotes i el seu
import. Aquest fet ja es va exposar a l’ Assemblea general ordinària de 26 d’octubre de 2018 i es va aprovar un
canvi en la quota anual, establint que l’import de quota anual d’associat a l’AMPA INS Terra Alta per al curs 20192020, seria de 12€ per família amb 1 fill usuari, 24€ per 2 fills, i 30€ per 3 fills.
Tot i la voluntat per part de la Junta Directiva de respectar allò acordat en Assemblea General, s’ha detectat que
l’import previst de quota no serà suficient, donades les despeses sobrevingudes que s’han incorporat aquest curs
2018-2019, i que esdevindran fixes per a propers cursos.
A continuació es detallen les despeses fixes anuals, que no es poden evitar, i les despeses assumides en
benefici dels associats:
Despeses fixes
Quota FAPAES
Agendes (375ut a 3,27€ c/u)
Quota Protecció de Dades
Domini pàgina web
Festa graduació 2n Bat
Despeses bancàries

Total despeses anuals

255,00
1.226,25
175,00
144,00
300,00
145,00
2.245,25 €
5.645,25 €
16,85 €

Despeses asumides
Sortida Saló Ensenyament
Sortida Treball Síntesis 1r ESO
Sortida Treball Síntesis 2n ESO
Sortida Treball Síntesis 3r ESO

1.200,00
500,00
700,00
1.000,00
3.400,00 €

/ 335 alumnes associats curs 2018/2019
despesa anual / alumne

S’explica que si volem que l’ AMPA continuï assumint aquestes despeses que a la llarga són més beneficioses
pels associats si es paguen en conjunt que de forma individual, amb els números a la mà s’ha d’incrementar la
quota.
S’exposa a la vegada que la Junta Directiva de l’AMPA, reunida amb anterioritat a aquesta Assemblea General
Extraordinària, proposa continuar assumint-les de forma conjunta ja que és millor pels associats i establir una
quota de 20€ com a quota anual per a cada usuari associat de l’AMPA, és a dir no per família associada, sinó pel
número d’ alumnes que per família en facin us de les activitats organitzades per l’AMPA.
Després de les explicacions oportunes se sotmet a votació establir una quota anual de 20 € per alumne de
família associada a l’ AMPA essent aprovada la quota per unanimitat, aprovant-se també per unanimitat que
aquesta quota sigui ja aplicada pel curs 2019-2020.
2. Protecció de dades: actualització de pàgina web AMPA. Pressupost i aprovació, si s’escau.
A inicis del present curs escolares va aprovar, en assemblea general ordinària de 26 octubre 2018, la
contractació del servei d’assessorament i regularització de tot el referent a la protecció de dades ja que
l’associació disposa de dades dels seus associats i familiars que estan protegides per llei. La contractació del
servei te un cost inicial de 300€i de 175€ anuals pel manteniment.
Aquest programa ja s’ha posat en funcionament, amb el compromís per part de la Junta Directiva de l’INS Terra
Alta de donar compliment a la normativa de funcionament.
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Ara bé, una vegada l’empresa assessora ha constatat que una gran part de la recollida de dades es fa mitjançant
la web ens ha sorgit la necessitat d’adequar tant la forma de recollir-les com de protegir-les, establint sistemes de
seguretat per a l’ accés i rectificació de les mateixes.
Així a partir del proper curs, totes les dades se recopilaran per la web amb un formulari individualitzat que haurà
d’emplenar cada família i crear el número d’usuaris que correspondran al numero de fills que hi tingui al centre.
Tota aquesta tasca informàtica comporta la necessària actuació d’un programador que ens adeqüi la nostra web
a les noves necessitats. Per saber la despesa s’ha demanat pressupost a la empresa CRC informàtica, que és a
qui es va contractar pel tema de la protecció de dades i ens ha presentat un pressupost d’actualització i
adaptació de la pàgina web de 960’80€ (IVA inclòs).
Tot i que aquesta despesa és considerable i no estava prevista no s’ha de veure com una despesa general sinó
com una inversió ja que s’emprarà durant molts cursos.
Després d’una breu explicació de la forma d’entrar dades etc. se sotmet a votació adequar la web d’acord a
l’exposat pel tema de protecció de dades amb una despesa de 960’80€ (IVA inclòs) la qual cosa es aprovada per
unanimitat.
3. Modificació en el pagament de la quota de mutualització d’ activitats extraescolars esportives.
Com ja s’ha indicat al primer punt, des de fa uns anys l’AMPA ha assumit íntegrament el cost de lamutualització
dels alumnes associats en les activitats del Pla Català de l’Esport i dels Jocs Escolars. Aquest import de la
mutualització no ha estat fixe ja que ha anat augmentant els darrers anys, passant de 5€ a l’inici, a 7€ el curs
2017-2018 i 9€ el curs 2018-2019.
Després de repassar les despeses fixes i assumides per l’AMPA, explicades en el punt 1 d’aquesta acta, i essent
quees proposa que sigui el propi alumne qui es faci càrrec de la despesa de mutualització. D’aquesta forma
s’evita carregar amb despeses de caire més individual, i reservar el fons econòmic de l’associació per a
despeses de caire més col·lectiu o general.
No havent cap pregunta ni esmena se sotmet a votació que a partir del curs 2019-2020 l’ AMPA deixi d’assumir
l’import de les quotes de mutualització la qual cosa es aprovada per unanimitat.
Essent així al curs 2019-2020 la quota de la mutualització anirà a càrrec de l’alumne que faci l’activitat esportiva.
4. Inici recollida llibres de reciclatge, 1r i 2n de Batxillerat. Nomenament de persones responsables per
cada poble.
El curs 2018-2019 es va iniciar “la roda” de reciclatge amb total de 16 alumnes inscrits de 1r de batxillerat, que
van poder gaudir d’un estalvi força important en l’adquisició dels llibres.
Els llibres que formen el paquet de “la roda” són els de les matèries troncals, que són d’ús comú a tots els
alumnes de batxillerat, independentment de la branca que estiguin estudiant.
El curs 2018-2019 el cost d’aquest paquet de llibres troncals (català, castellà anglès, filosofia i quadernet de
recerca) ha tingut un preu de venda al públic general de 164’25€, mentre que el cost d’aquest mateix paquet ha
estat de 40€ per als alumnes inscrits a “la roda” de reciclatge, als que s’han de sumar l’import de la quota
d’associat ja que és imprescindible ser associat per poder gaudir d’aquest benefici.
Per al curs 2019-2020 s’eliminarà del paquet de llibres el quadernet de recerca, donat que és més pràctic per als
alumnes poder treballar-hi al damunt, que no haver de fer-ne còpies o fer les anotacions en un full a part. De
totes formes, aquest quadernet té un preu de 6’50€ que s’entén perfectament assumible per part de les famílies.
Així doncs, el preu de la inscripció a “la roda” per a cada alumne serà de 40€ més els 20€ de la quota
d’associació AMPA (que dona accés a altres beneficis).
S’ha de recordar que per part de la Direcció del Centre, es va establir el compromís de mantindre aquests llibres
durant un mínim de 3 cursos, però que si per part del Departament d’Ensenyament es creu convenient que s’han
de canviar, s’haurà d’assumir aquesta ordre.
La Junta Directiva de l’AMPA té previst que la durada dels llibres d’un cicle de “la roda” sigui de 4 anys, que a un
cost d’inscripció de 40€ per curs, recuperant així la despesa aproximada de 160€ de cada lot de llibres.
Properament s’avisarà a les famílies associades amb alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat la possibilitat
d’emplenar el formulari referent a la inscripció a la roda de reciclatge, mitjançant la nostra pàgina web.
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De moment aquesta “roda de reciclatge” només afavoreix als alumnes de 1r i 2n de batxillerat, tot i que és
voluntat de la Junta Directiva arribar al màxim d’alumnes possibles, quedant exclosos de “la roda” els que cursen
ESO ja que treballen amb llibres digitals, i els alumnes de Cicles Formatius ho fan amb material més pràctic que
no pas llibres. De totes formes, l’AMPA estudia juntament amb la Direcció del Centre, la forma de poder destinar
més recursos als alumnes que no es beneficien d’aquesta “roda de reciclatge”.
En lo referent a la cessió de llibres troncals per part dels alumnes de batxillerat, que es destinaran al “fons de la
roda” un cop revisats per la Comissió de Llibres, s’ha de remarcar que es farà de forma voluntària i altruista,
sense rebre a canvi cap prestació econòmica ni de cap altra mena.
En la reunió que la Junta Directiva ha tingut moments abans d’aquesta Assemblea General Extraordinària, s’ha
ampliat amb més membres la Comissió de Llibres amb un titular per cada poble, que recollirà els llibres cedits
per al “fons de la roda”, els revisarà i acceptarà o descartarà en funció del seu estat de conservació, i que
finalment s’ajuntarà amb la resta de llibres a “la roda de reciclatge”.
En la pàgina web de l’AMPA, s’inclourà un formulari de “cessió” de llibres, que s’haurà de lliurar degudament
emplenat al responsable de la Comissió de Llibres de cada poble, que també s’indicarà a la nostra web.
Els assistents es donen per assabentats de l’informat i aproven per unanimitat seguir amb l’establiment de la
roda del reciclatge per al curs que ve als alumnes que cursaran 2n de BAT amb els mateixos criteris que s’han
seguit pels de 1r de BAT.
5. Precs i preguntes.
En aquest punt i abans de donar veu als assistents per si hi ha alguna pregunta, la Presidenta de l’associació
informa de que ens fa un parell de dies la Direcció de l ‘ IES ens ha fet coneixedors de que el proper dia 16 de
maig, el nostre institut és l’amfitrió de la 15a edició del Tradijoc, que és una trobada de jocs populars i
tradicionals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, de tot l’alumnat de 1r d’ESO d’ambdues comarques.
A aquesta trobada intercomarcal, assistiran a més a més dels alumnes de 1r d’ESO, un grup aproximat de 40
mestres acompanyants i de 40 alumnes monitors de cursos superiors.
El consell Esportiu de la Terra Alta, col·laborarà amb l’ Institut donant fruita i sucs per esmorzar als alumnes
participants. Des del centre s’ha demanat a l’AMPA INS Terra Alta si pot col·laborar amb un petit refrigeri per als
mestres acompanyants i pers als alumnes monitors.
Aquesta col·laboració és una bona forma de relacionar-se amb la resta de les AMPES i instituts de les dues
comarques, i creiem que aquesta despesa és totalment assumible per l’AMPA, a més a més, és un cop cada 4
anys. De totes formes, i aprofitant que ens trobem reunits per l’Assemblea General Extraordinària, s’ha cregut
oportú exposar-lo i informar i si no hi ha cap opinió en contra col·laborar amb el centre amb la petició que se’ns
ha formulat.
Tothom resta assabentat i no hi ha cap opinió en contra de que es col·labori en la forma exposada.
Es dona pas al torn obert de paraula.
Per part d’uns pares de 1r d’ESO, es formula una queixa relacionada amb el mestre de gimnàstica, que sembla
ser que no té gaire afinitat amb alumnes d’aquest curs. Aquests pares ja han parlat amb la tutora, que estarà al
corrent del cas. Altres pares de 1r d’ ESO presents a la reunió, manifesten no tenir cap queixa sobre aquest
professor.
Per part de l’AMPA, i en tractar-se d’un cas particular, no podem intervenir al ser un cas aïllat però si hi ha més
queixes demanem que es posin en comú i llavors es pot estudiar com una cosa col·lectiva.
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la reunió essent les 22’30h de la qual s’estén aquesta acta per la
Secretària que es signada en proba de conformitat per la Presidenta.

Ana Patricia Izquierdo
Presidenta

Eva López
Secretària
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