ACTA DE REUNIÓ

PRESIDEIX LA REUNIÓ: Yolanda Olmos
MOTIU: Assemblea Extraordinària de l’Institut Nou de Vilafranca
LLOC DE LA REUNIÓ: Biblioteca de l’Institut Nou
CURS: 2018 - 2019

DATA: 25 d’abril 2019

HORA D’INICI: 18:05h

HORA D’ACABAMENT: 19:38h

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

Yolanda Olmos

Toni Yuste

MªÀngela Tutusaus

Mercè Grau

Anna Pujadó

Yolanda Morales

Maite Moreira

Juan Jiménez

Montse Esteve

Núria Tomàs

Iris Serra

Socis Assistents a l’Assemblea: 20 en total
2. ORDRE DEL DIA
1. Valoració i aprovació del projecte de l’AMPA 2019 - 2022
2. Precs i preguntes
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2.1. Valoració i aprovació del projecte de l’AMPA 2019 - 2022
Un cop donem per iniciada l’Assemblea, es presenta la Junta davant dels socis
assistents i fem recordatòri de l’úl ma Assemblea Ordinària del dia 7 de març.
Expliquem per quina raó hem convocat l’Assemblea Extraordinàri tant aviat, ja
que anteriorment vam dir que ﬁns als voltants de juny no ho faríem.
Tot és degut a una reunió que es va tenir el dia 21 de març amb l’equip direc u
de l’Ins tut, que aproﬁtem per explicar-la una mica als socis.
La Mercè, membre de la Junta de l’AMPA, comença explicant punt per punt el
projecte de l’AMPA 2019 - 2022, mentre els socis ho van seguint amb les
còpies que s’havien repar t a començament.
Es fa votació a mà alçada amb 20 vots a favor en l’aprovació del projecte que
ha redactat la Junta.
Seguidament, la Junta demana a l’assemblea un canvi del pressupost aprovat
en l’anterior Assemblea Ordinària.
En l’anterior Assemblea Ordinària, es des nava una par da econòmica per
pagar els autocars de les colònies dels alumnes de l’Ins tut, per una mala
comunicació amb el centre, no es va dur a terme. Per tant, desde la Junta, amb
l’aprovació de l’assemblea, es va decidir que l’import atorgat el des nariem al
pagament d’una part de les cor nes del centre.
Desde l’assemblea es va demanar a la Junta, que aquesta donació econòmica,
constés en un document ﬁrmat per ambdues parts, l’Ins tut i l’AMPA.

2

AMPA Institut Nou de Vilafranca

NIF: G66463134

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com

2.2. Precs i preguntes
Els socis assistents, aproﬁten l’Assemblea Extraordinaria per fer-nos arribar
queixes i/o situacions que s’han trobat en l’Ins tut amb professors i/o tutors.
Una de les queixes que es va fer més ressò, és el fet de que no deixin beure
aigua als alumnes a les classes, quan els professors tenen l’ampolla sobre la
seva taula i van bebent.
Una altra era el poder anar al lavabo, que per anar-hi, a l’hora del pa tenen un
temps molt curt per anar-hi o si és en altres hores, han de portar un paper
ﬁrmat pel professor o sinó els hi posen un parte.
Un soci, es va queixar de que va estar parlant amb el tutor del seu ﬁll de temes
privats, i aquest després ho ra en cara al seu ﬁll davant de tota la classe, a
més a més el tutor tractar de men der al seu ﬁll davant del pare. Aquest tema
el compar en altres socis, que s’han trobat en que en hores de tutoria alguns
professors parlen de la vida privada d’algun alumne davant la classe.
Un altre soci, es va queixar que la seva ﬁlla li van fer fer un exàmen de
recuperació al juny passat sense avisar-la del dia que l’havia de fer, i a més el
va haver de fer en una aula on hi havien els altres alumnes veient una
pel.lícula.
I el tema més principal va ser les queixes dels partes, que els posen de vegades
per coses insigniﬁcants, com per haver caigut un boligraf al terra.
Aquestes queixes s’han recollit en l’acta i es farà arribar al pròxim Consell
Escolar.
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