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ACTA DE REUNIÓ 
 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA REUNIÓ: Neus Pla Nin 

ACTA NÚMERO: Núm. 4 

M0TIU: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL INSTITUT NOU 
DE VILAFRANCA  

LLOC DE LA REUNIÓ: Aula 3º ESO 

CURS: 2017 - 2018 DATA: 30-10-2017 

HORA D’INICI: 18:00 HORA D’ACABAMENT: 20:30 

 

1. ASSISTENS A LA REUNIÓ  
Membres de l’AMPA: 

 

1. Neus Pla 2. Bernadette Hortal 

3. Antonio Yuste 4. Juan Salazar 

5.  6.  

7.  8.  

 
Van excusar la seva assistència: 

1. Bárbara Oliver 2.  

 
Resta de pares: 
Van assistir un total de 5 famílies a la reunió. 
 

2. ORDRE DEL DIA 

 
1. Presentació, renuncia i nous membres de la junta. 

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 24-11-2016. 

3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes 2016-2017. 

4. Presentació i aprovació del pressupost 2017-2018. 

5. Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’institut. 

6. Gestió de llibres. 

7. Activitats d’extraescolars. 

8. Altres informacions. 

9. Torn obert de paraules i suggeriments. Precs i preguntes. 
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1. Presentació de la junta: 

Renuncia 4 membres de la junta de l’AMPA: 

- Dolors Torralba  

- Rosa Mª Ribas 

- Ruth Collado 

- Marta Garcia  

La junta de l’AMPA queda de la següent manera: 

Presidenta:  Neus Pla (4r) 

Secretari:  Juan Salazar (4r) 

Tresorer:  Antonio Yuste (3r) 

Vocal:  Margarita Llorenç (3r) 

Vocal:   Amàlia Pubill (3r) 

Vocal:  Bernadette Hortal (3r) 

Vocal:  Bàrbara Oliver (3r) 

 
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 24-11-2016. 

Es fa la lectura de l’acta  de l’assemblea general ordinària del 24-11-2016 a càrrec del 

secretari i donant l’aprovació per la majoria dels socis de l’AMPA presents a la reunió. 

3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes 2016-2017. 

El tresorer presenta l’estat de comptes 2016-2017 i donant l’aprovació per la majoria dels 

socis de l’AMPA. 

4. Presentació i aprovació del pressupost 2017-2018. 

El tresorer presenta el pressupost 2017-2018 i donant l’aprovació la majoria dels socis de 

l’AMPA.  

S’explica que direcció ja ha realitzat la compra i repartiment de les samarretes tècniques  

que l’AMPA subvenciona a tots els alumnes socis. 

5. Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’institut. 

La presidenta explica que l’AMPA a col·laborat amb l’institut durant l’any passat, comprant 

pilotes, les samarretes esportives i llibres per la biblioteca. 

També s’informa que la despesa d’autocars aquest any també es farà càrrec l’AMPA a 

l’igual que l’any passat, això sí, només d’una sortida per cada curs. D’aquesta manera les 

famílies que són socis es poden estalviar alguns diners. 

S’informa del projecte solidari que realitza l’AMPA sobre el càncer infantil (Taller POLSERES 

CANDELA). 
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6. Gestió de llibres. 

La presidenta explica com ha anat la gestió dels llibres amb la distribuïdora que tenim 

actualment. 

Es comenta que de cara a l’any vinent s’està treballant en canviar el model de gestió i 

començar a treballar amb IDDINK, degut als problemes de lliurament de llibres dels 

alumnes de nova incorporació (matriculacions noves). 

Cap família posa inconvenients i s’acorda informar més endavant  quan es tingui un acord 

definitiu. 

7. Activitats d’extraescolars. 

Es comenta que per primer cop aquest any es va presentar extraescolars i que 

degut a la manca de gent s’havia tingut que anul·lar. S’espera que de cara a l’any 

vinent canviï la tendència.  

8. Altres informacions. 

L’AMPA informa que s’està treballant en el blog, per donar més transparència i informació 

a les famílies. Es pensa que en qüestió d’unes setmanes ja estarà funcionant. 

Sobre el tema de la parada de Sant Jordi, que fins ara l’AMPA muntava, manifesta que 

aquest any troben que no es adient fer-la. La Junta creu convenient que els alumnes 

s’impliquen més i que seria bona idea que la paradeta la muntés els alumnes e 4rt d’ESO, 

d’aquesta manera la recaptació aniria íntegrament al viatge de fi de curs. 

L’AMPA es compromet a ajudar amb la logística i tot el que faci falta per incentivar als 

alumnes a participar-hi. La Junta mantindrà conversa amb direcció per traslladar l’idea. 

9. Torn obert de paraules i suggeriments. Precs i preguntes. 

Es va parlar de la festa d’acomiadament de 4rt i que es va dir que ho parlaríem amb altres 

pares per veure com ho organitzaven i de parlar amb direcció per veure que pensaven fer. 

 

Sense més preguntes es tanca la reunió a les 20:30 hores. 


