ACTA ASSEMBLEA 7 DE NOVEMBRE 2019
Junta celebrada el dia 7 de novembre 20:00h, a la sala d´actes de l’ institut. Hi
assisteixen 11 mares/pares, i 11 membres de l’ AMPA, i la directora Maria
Pampalona.
1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es fa lectura i s´aprova l´acta anterior ( amb data 8 novembre de 2018).
2.- Estat de comptes.
S’informa de l’estat de comptes del curs 2018-2019.
Amb uns ingressos totals de 9.930,83 .-€ i unes despeses de 11.588,33 .-€, la
diferència és de : - 1.657,50 €.
Actualment es tanca amb un saldo a favor del compte del AMPA de 31.808.66 €.
La quota de l’ AMPA el curs 2019-2020 ja és de 30.-€ per família.
3.- Informe de l’ AMPA
Socis AMPA curs 2019-2020:
282 families a la ESO (que corresponen a 329 alumnes ) i 32 families a BATXILLERAT
(de 58 alumnes, però 26 tenen germans a la ESO )
TOTAL 314 famílies, d’un total d’alumnes de 387, són socis AMPA.
3.1 -Activitats Extra Escolars:
Durant el curs 2018-2019 les activitats esportives ja es van iniciar a començament de
curs i amb èxit de participació. Se n´han gaudit 68 alumnes. Les activitats van ser
futbol, fitness, zumba, pàdel, btt, patins i bàsquet.
El Pere Raich és qui porta les activitats.
Aquest any s’ofereixen moltes activitats ( ja us han passat la informació i el full
d´inscripció ) : tenim activitats com patins, hoquei patins, fitnes, padel, futbol sala,
basquet, zumba, voleibol, BTT i sortides a la neu .
La subvenció segueix essent de 5€ per alumne soci de l’AMPA.
3.2-Activitats Esportives Escolars: 57 alumnes de primer curs socis de l’AMPA han
gaudit de la subvenció de l’esquí, 74 alumnes de tercer socis de l’AMPA han gaudit
de la subvenció de la natació i 29 alumnes de 1er Batxillerat de Acrosport (novetat
d´aquest curs que l´Ampa subvencioni).
3.3-Reutilització. Enguany es continua amb el conveni de reutilització de llibres, amb
la Llibreria Issauna, tal i com venim fent els darrers anys. Els llibres de text es cobren
a 15€ els nous i 10€ els llibres vells. Si estan en mal estat només se’n retornen 5€ o
0€. S’ha de insistir molt en que es respectin els llibres. Reutilització és molt

important ja que la despesa per les famílies es molt elevada. També desapareixen o
es perden. Continuar insistint en vetllar pel bon estat dels llibres.
Llibres de reutilització de 1er a 3er d´ESO en són 4, a 4art només un llibre.
Els llibres que actualment tenim amb reutilització són : català, socials, anglés i
matemàtiques. Aquest any per 3er ESO s´han hagut de comprar més llibres, ja que
és un curs molt nombrós i en faltaven.
Des de l´AMPA insistim en que el cost dels llibres per a les famílies és molt elevat,
sobretot si no es fa reutilització. Seria ideal que des del centre s’apostés pels llibres
digitals o no fer comprar tants llibres si només han de ser de consulta . Des de la
Junta de l´Ampa continuem demanant al centre que aposti per la via digital, però
sembla que no hi ha resposta.
S’insisteix en la posibilitat del llibre digital, tot i que aquests són tan cars com els de
paper. L’objectiu és que els nens vagin menys carregats. L´AMPA buscarà disposar de
més informació, per poder prendre una decisió.
3.4-Subvenció Ajuntament. Pel que fa a les ajudes, l’Ajuntament de Guissona per
alumne soci de l’AMPA i empadronat subvenciona amb 2,40.-€ alumne, només
rebem l’ajut de Guissona, tot i haver reclamat a la resta d’ajuntaments on viuen
alumnes del Institut. La demanem cada any i es va fer efectiva al mes de juliol per un
import de 868,80€ (pels 342 alumnes empadronats a Guissona).
Per aquest curs, el nou ajuntament ens ha informat que volen cambiar el tema de
subvencions, volen establir unes bases específiques i caldrà presentar un projecte
d´activitat d´interés social que es dugui a terme al centre. La nova convocatòria
surtirà el mes de desembre i valorarem què demanen. Nosaltres com a Ampa
continuarem subvencionant projectes com la natació o les sortides d´anglés...com a
projectes d´interés. Desde l’ajuntament es considera que serà suficient amb aquesta
tipologia d’activitats.
3.5-Conferències. Continuem amb el conveni que es va signar dins el Pla educatiu de
l’entorn entre les AMPES de les diferents escoles i l’Associació de Famílies. La finalitat
es ajuntar esforços per tal de que les conferències tinguin un bon nombre
d’assistents i se’n puguin fer 3 o 4 a l’any. L’aportació econòmica continua sent la
mateixa : AMPES 0,5€ x alumne inscrit.
Xerrades previstes per aquest curs són:
Mes d´octubre - “Mirant dins l´armari “, sobre diversitats sexuals i de gènere. FETA
El 29 de novembre - Dolors Reig “ Tecnologies i xarxes socials “ .
El 7 de febrer -Boris Mir “ Pensament crític“
El 10 de març – Neus Planell “ Sexualitat infantil“
Us animem a fer propostes i poder-les traslladar, cada centre proposa xerrada.

3.6- Trobada Interampa: com a novetat del curs passat es va crear la Trobada
Interampa, on ens reunim els membres de totes les ampes de Guissona, per a fer
projectes en comú. És molt interessant, ja que moltes vegades ens trobem que a les
juntes d´ampa som pocs membres i algunes activitats no les podríem fer, també es
generen moltes idees,amb interessos comuns. Per aquest curs s´han programat les
següents activitats:
- Curs de català per a nouvinguts: hi ha 25 inscrits i es fa a l´Ajuntament
- Caminades linguístiques: a la primavera es començaran, junt amb el centre
excursionista de Guissona, amb la idea d´aprendre el català.
- Setmana de la mobilitat: s´ha fet conjuntament, el passat 22 de setembre, per
primera vegada a Guissona, amb un matí d´activitats múltiples, totes ubicades en
l´entorn del raval. De la nostra Ampa hi vam assistir 6 membres voluntaris.
- Visita a Cardedeu: per agafar idees sobre la mobilitat a peu i en bicicleta. És un
poble on les ampes fan moltes activitats , per promoure que les rutes cap als centres
siguin segures per als seus fills. Pendent de fer la visita.

3.7- Bonificacions AMPA curs 2018-19
S´ha fet una revisió exhaustiva de les bonificacions que fa l´AMPA, perquè tots els
cursos quedin més equilibrats i rebin ajuts similars. Recordem que tenim la
reutilització de llibres a ESO, les activitats extraescolars, les conferències , subvenció
a la sortida d’Anglès a 2on d´ESO, la Natació de 3er, l´esquiada de 1er, la sortida de
final de curs de 4at ESO, el pica-pica de les orles de 4at ESO, l´activitat d´acrosport de
1er de batxillerat i continuarem amb l’ajut d’una part del bus de la selectivitat dels
de 2on de Batxillerat i ajuda si cal en la festa de final de curs de batxillerat. No es farà
l’ajut d´auxiliar de conversa, doncs es considera que va ser poc profitós, més
concretament l’experiència amb l’empresa d’aquest darrer any.
Com a novetat tenim : el projecte TEI, on subvencionem 1,52 euros/ familia AMPA
El Programa TEI (tutorial entre iguals ) , és un programa de convivència institucional,
dissenyat com a mesura preventiva contra la violència i l´assetjament escolar. Implica
tota la comunitat educativa, des dels professors, alumnes, families, equips directius, i
també monitors d´activitats extraescolar.
L ´institut entra al programa TEI, que ja s´ha iniciat als altres centres. Està pendent
de fer la formació als professors, prevista pel Novembre i després es farà la formació
als pares (ja s´ha fet, el passat 24 aoctubre, amb molt poca presencia, sols 3 pares).
Totes les Ampes han subvencionat el projecte, pagant 1,52 euros per familia .
4.- Renovació de Càrrecs: Aquest any toca renovació de 4 membres de la junta i als
quals volem agrair la seva tasca i el reconeixement pel temps dedicat en aquests

anys.
Deixa l’AMPA, el Carles Pons, la Montse Esteve, la Carme Ensenyat i la Bàrbara Pons .
Es fa un fort aplaudiment per agrair la seva tasca. Es demana voluntaris per suplir 4
membres més. Es proposa per entrar a l’AMPA, la Marta Cortes, la Meri Codina, Rosa
Tarruella i Montserrat Chaparro.
5.- Tema transport alumnes de Torà: un grup de pares de Torà, amb fills que venen
al nostre centre amb el transport, ens van fer arribar la petició que fèssim arribar
una carta a l´inspector, demanan que es reconsideri les lines de transport actuals
entre Torà i Guissona. Són molts alumnes, i ara venen en dos busos, que fant dues
linies diferents ( uns surten molt aviat de Torà i arriben també més tard, perquè fan
un trajecte amb més parades ). Demanen que hi hagi una sola linea , en un sol bus,
directe a Guissona, ja que són suficients alumnes per a fer-ho.
Ens van fer arribar la carta i nosaltres l´hem signat , com a AMPA i la vàrem entregar
a la directora, Maria Pampalona, que ja l´ha entregat a l´inspector. Estem a l´espera
de rebre una resposta.

6.- Informe de la directora
Es detalla tots els cicles formatius i es profunditza en el grup de PFI, on assisteixen
alumnes que precisen d’un reforç per accedir a cicles o empresa directament. Tenim
uns 18 alumnes de PFI.
L’aula oberta va patir el canvi de professora just en el moment d´iniciar el curs i amb
tot organitzat. S’ha gestionat el millor que s’ha pogut.
Aquest curs s´han incorporat molt professors nous al centre, són gent amb prou
experiència, però tenim problemes de substituts per la dificultat que hi ha de trobar
professors, per ex de matemàtiques.
Sortida a Torrefeta per la castanyada: els alumnes de batxillerat, el dia de la
Castanyada, van aportar que tothom portes el seu vas, enlloc de fer servir vasos d’un
sol ús com a actuació mediambiental. La sortida va anar molt bé!
Programa TEI. Es preparen les primeres activitats, fer tant no s’aplicarà en la seva
totalitat durant aquest any sino que serà un projecte plurianual i que creixerà
gradualment.
S’ha aprovat l’amplicació del centre, obres que s’estan licitant. El projecte preveu

una important ampliació, tot i així encara continuaran essent necessaris el moduls,
donat la gran quantitat de diferents tipologies de formacions que desde l’Institut es
coordinen.
Obres d’aquest any. Es coloquen unes cortines, per millorar la visió a les aules.
Respecte als lavabos, la problemàtica es veu que prové del mal ús que s’en feia, per
poder visionar el mòvil, per part dels alumnes.
Projecte STEAM, projecte de ciències que es comparteix entre varis centres. S’està
treballant per portar-ho a terme durant aquest curs.
Es treballa també, en la recertificació del Projecte de qualitat i millora. Consta de
unificar criteris en model d’examens, de formació,... Es busca el treball en equip per
acordar actuacions unificades. També forma part d’aquest projecte les enquestes als
pares, alumnes i professors. A partir d’aquestes enquestes i treballs es prenen
decisions de millora pel proper any.
Evaluació per competències. Es manté el criteri d’evaluació en base al mètode
competencial a la ESO. Sembla que tan els cicles com Batxillerat s’apunta cap a
aquest mètode, tot i que encara no es treballa amb ell.
El programa ESFERA on calia entrar les notes va anar molt malament. Esperem que
aquest any millori.
Al menjador/cantina es supleix la Judith pel Pablo que ha acceptat les mateixes
condicions en les que treballava la Judith, i que sembla que també, ho esta fent molt
bé
Tema Vagues : sembla que el fill té la potestat de votar a partir de tercer, segons ens
diuen des d’Ensenyament de la Generalitat. Cal demanar les vagues amb una
antelació de més de dos dies. Desde el centre es demana que es voti més del 90% i
un 51% accepti la vaga. Els pares tot i fer vaga poden fer que el nen vagi a classe. Es
demana que en aquests casos els professors atenguin als alumnes que vinguin, sense
avançar materia, pero podent resoldre dubtes per exemple.
Desde la Direcció del centre, s’agraeix al membres del AMPA sortints, i especialment
a la Presidenta Bàrbara Pons.
7.- Precs i Preguntes.
Es comenta que l’aplicació del movil, es pugui derivar a consergeria, pels avisos que

cal fer als tutors. Sembla que no acaba d’anar del tot bé, i faltes justificades pels
pares, s’han considerat que son faltes no justificades. Cal revisar l’aplicació.
S’agraeix el detall fet a la gent de Batxillerat desde les AMPES, pero es comenta que
en cas de pluja, si no es pot fer al exterior, no es faci al menjador, doncs és massa
gent per l’espai disponible. Direcció comenta que en un futur l’ideal seria fer-ho al
Ateneu.

Es tanca la sessió a les 21:37 h

