
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Identificació de la reunió 
 
Dia:  4 de Novembre de 2010 
Hora: de 19.30 a 21.00 
Lloc: Sala d’actes de l’IES M y P 
 
Assitents socis/es 
 
Hi ha assistit un nombre total de 47 socis i sòcies 
 
Assistents de la Junta 
 
Josep Sala, president 
Eva Ceano, tresorera 
Toni Zurita, secretari 
Xavier Monferrer, vocal 
Joan Ramón Lucena, vocal 
Gisela Sommer, vocal 
Isanbel, vocal 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presentació 
2. lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 
3. Aprovació dels comptes del curs 2009-2010 
4. Pressupost del curs 2010-2011 
5. Renovació de càrrecs de l’Ampa 
6. Elecció del delegats/pares-mares de cada classe 
7. Informació de les diverses activitats de l’Ampa 
8. Torn Obert de paraules 

 
Desenvolupament de la reunió 
 

1. El president fa una breu presentació de qui som, quines on les 
diferents comissions i que fan i explicar com contactar amb 
nosaltres. 

 
Acords 

 
1. Es procedeix a la lectura pel secretari de l’acta  de l’anterior 

assemblea,aquesta s’aprova per unanimitat dels assistents en 
consens formal i obert 



 
2. Per part de la tresorera  es presenta resum de les comptes de 

l’any anterior i de l’actual en curs actual en curs. S’aprova per 
consens formal i obert. L’informe de l’ estat del comptes 
s’incorpora a l’Acta com annex. 

3. Es presenta pressupost de comptes per a l’exercici 2010/11 que 
ha d’anar aprovat en consens formal i obert. 

3.1 En aquest punt s’aprova pagar la totalitat de les orles que 
fins ara es feia només el 50% . S’aprova en consens formal i 
obert 

3.2 L’Ampa aprova aportar 500€ per assolir el pressupost de 
Projecte de Memòria Històrica del M y P que té una subvenció 
de 3.500€ i un pressupost de 4.000€. S’aprova en consens 
formal i obert 

4 . Renovació del càrrecs de l’Ampa 
     S’aprova la renovació d de l’actual Junta en consens formal i  
obert. 
5.  Per part del president es procedeix a l’elecció dels delegats 
pares/mares de  cada grup/classe 
6.  Informació de les diferents activitat que es fan des de l’Ampa 
6.1  L’Eva presenta la Web de l’Ampa explicant com s’accedeix i el 
que es fa 
6.2  La Gisela ens explica la comissió de menjador el control sobre 
el menjador en tots els aspectes, preu del menjador, com s’actua 
amb les absències i al Juny. Revisió dels menús, control del 
menjador i qualitat. La Gisela demana ajuda per qüestions s 
laborals per portar aquesta tasca. Es farà una enquesta i s’acorda 
que sigui anònima entre els alumnes per veure que opinen del 
servei i poder extreure mes conclusions. 
6.3  El Xavier i l’Isabel ens explica la comissió de mediació, ens 
explica que es la mediació, qui son els mediadors, com funciona, 
que estan les inscripcions obertes per tothom que hi vulgui assistir 
al curs de mediació i comenta que es penjarà el calendari ala 
nostre Web, son 5 sessions els dimecres de 3  a6 de la tarda i 
s’obté títol de mediació, En Xavier ens comenta quina es la 
finalitat de que hi hagui una mediació al centre i el beneficis que 
aporta a l’hora de resoldre conflictes entre els alumnes del centre 
6.4 L’Eva presenta l a Biblioteca, els encarregats de dur-la son la 
Carme Iglesuia i en Carles Casart, aquest últim s’ informa que el 
paga l’Ampa i que també esta al migdia. Es presenten les diferents 
activitats que es fan tal com: tour per que les alumnes coneguin la 
biblio i el seu funcionament,visites a altre biblioteques de 
referència dins el districte, activitat dins del PL, exposicions, cicles, 
club de lectura adults,,...... 



 
6.5 El Toni ens presenta la comissió de llibres on s’explica els 
diferents projectes tal com la subvenció de llibre de lectura, 
possible socialització, Abacus i rapel,, 
6.6 en Joan Ramon presenta L’Associació esportiva de l’IES M y P 
on explica qui la composa, la relació amb l’Ampa, fa un balanç del 
curs passat e informa de quants s’han inscrit de moment enguany 
i de les diferents seccions. 
 
7. El Josep llegeix carta sobre el desplegament al centre del 1x1 
Es parla de Eleccions al CE i es proposa mantenir els pares actuals 
i no fer eleccions, i es pregunta s’hi algú es vol presentar. No es 
presenta ningú i que da aprovat que seguiran al CE el 
representants actuals 
Es presenten accessoris pel portàtil del 1x1 
 
8 En el torn obert de paraules la major part dels pares assistents 
en mostren preocupats per l’ implantació del 1x1, que es farà i 
com funcionarà, per que no nomes ordinadors o llibres, com 
funciona l’assegurança i els problemes per formalitzar-la, en 
aquest punts es tractar d’informar de forma mes clara del que ho 
va fer la direcció del centre així com de la possibilitat de poder 
assegurar tots aquells ordinadors que no es van fer ala primera 
tongada el dia de l’entrega dels següents on hi haurà algú 
representant de l’Ampa per ajudar si ha qualsevol dubte. 
Tanmateix es fa palesa la disconformitat cap a la direcció del 
centre de com s’ha explicat tot aquest projecte així com 
l’assegurança i les ,males practiques que practica el director i la 
desinformació donada per part d’aquest envers les preguntes fetes 
a les reunions de presentació del centre 
 
A les 20.48es dona per acabada la reunió 
 
 


