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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’IES LA S EDETA 
5 de novembre de 2008 

 
Ordre del dia:  
1.  Aprovació acta assemblea anterior 
2.  Memòria de gestió del curs 2007-2008 
3.  Balanç econòmic del curs 2007-2008 
4.  Activitats de l’AMPA per al curs 2008-2009 
5.  Eleccions al Consell Escolar del Centre 
6.  Renovació i ampliació de càrrecs de la Junta de  l’AMPA. 
7.  Propostes i preguntes. 
 
Comença l’assemblea a les 19 hores i 5 minuts a la seu de l’IES La Sedeta i amb l’assistència de 
33 associats. 
 
1.  Aprovació acta assemblea anterior  
 
L’acta de l’assemblea anterior està penjada a la web de l’AMPA.  En el ben entès que tothom l’ha 
pogut llegir, i com sigui que ningú presenta cap esmena, és procedeix a votar la seva aprovació. 
L’acta queda aprovada per unanimitat, sense cap abstenció ni vot en contra. 
 
2. Memòria de gestió del curs 2007-2008 i 3. Balanç  econòmic del curs 2007-2008  
 
---MEMÒRIA DE GESTIÓ. 
L’Andrés Encinas, president de la Junta de l’AMPA comença la seva exposició analitzant si s’han 
assolit els objectius que varem validar en l’assemblea anterior, per el curs passat. 
• S’ha consolidat el projecte del Banc de llibres. 
• S’ha reeditat l’Escola de Pares. 
• S’ha aconseguit augmentar la quantitat de famílies participants en les activitats promogudes per 

l’Associació. 
• S’ha canviat el format de la Festa de fi de curs. Ho tractem més endavant. 
• No s’ha aconseguit habilitar un espai propi per l’AMPA; s’han de fer obres per a crear aquest 

espai. Així doncs aquesta fita queda pendent per a assolir aquest curs. 
A continuació destaca el més rellevant de la memòria, tot indicant als assistents que la memòria 
complerta està a disposició de tots els pares al web de l’AMPA.  
Activitats de la Junta.  
• Les activitats extraescolars esportives estan dirigides i gestionades per l’Associació Esportiva 

Escolar de l’IES.  Recorda als assistents què és l’Associació esportiva i quina és la seva 
composició.  Destaca que l’Associació funciona molt bé, el paper fonamental de la seva 
Coordinadora Isabel Sole, professora d’Educació Física del Centre, així com la formació que 
s’ha donat als alumnes que estan dintre de l’Associació.   

• L’Escola de pares ha estat compartida per tots els IES del Districte.  Ha funcionat molt bé però 
per aquest curs 2008-2009 canviarem el format i el ponent, i es realitzarà durant el 2n trimestre 
del curs.   

• En quant a la participació i defensa de l’escola pública, l’Andrés fa esment dels diferents àmbits 
on hi participem i ressalta que varem ser escollits per la FaPaC com a Centre de referència en 
el Pla de Millora. 

• Dintre de l’apartat de Festes per aquest curs 2008-2009 ens proposem potenciar el sopar de fi 
de curs en la festa conjunta CEIP i IES.  Andrés explica el format de la nova festa de fi de curs 
dels alumnes, detallada a la memòria i agraeix el treball de l’Isabel Solé per la festa del matí. 
Per la tarda, va anar bé la primera part però no la segona.  Algunes raons podrien ser: la 
duració de la festa, la possibilitat que tenien els alumnes de sortir per la nit, etc.  No correspon 
l’esforç que hem fet els pares amb la resposta dels alumnes i per tant, per a l’any vinent s’haurà 
de pensar entre tots, un altre sistema.    

Banc de llibres. 
• S’ha millorat el procediment de recollida dels llibres al final de curs. 
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• S’ha establert un sistema de multes pels següents casos: lliurar els lots incomplerts, perdre els 
llibres i/o retornar-los en mal estat. 

• S’ha incrementat l’estalvi econòmic de les famílies. Això ha estat possible perquè l’Associació 
ha fet una aportació al Banc de llibres de 4.000 euros degut a que, pel canvi curricular s’ha 
hagut de fer una despesa important en la compra de llibres nous. Aquests diners seran 
retornats a l’Associació durant els propers anys. 

• Un dels objectius prioritaris per aquest curs 2008-2009 és que el 100% de l’alumnat participi en 
el Banc de Llibres. 

Per part d’un pare s’apunta la possibilitat d’ampliar la reutilització a Batxillerat. La Junta és reticent 
a aquesta ampliació perquè: 
• El Batxillerat no és obligatori i per tant no està subvencionat pel Departament. 
• Gran part de les matèries son optatives i diferents per a cada alumne. 
• Els llibres es poden utilitzar per a consultar en els estudis futurs. 
Finalment es comenta tot i que no s’arriba a prendre cap decisió, que una possible opció seria 
establir un tipus de reutilització com un intercanvi o venda de llibres entre els alumnes, a un preu 
mes baix.  
Consell Escolar de l’IES 
• Actualment, hi ha 3 pares del Consell que són alhora de l’Associació de Pares, la qual cosa 

facilita la comunicació de totes les qüestions que afecten al Centre. 
• L’Andrés comenta les activitats més significatives que ha aprovat el Consell durant el curs 

2007-2008 i que estan detallades en l’apartat corresponent de la memòria de gestió. 
• Pel que fa al Pla de Millora, s’ha incrementat el nombre de tutors en els primers cursos d’ESO, 

amb un suport econòmic per part del Departament de 18.000 euros durant 3 anys. 
• S’informa al les famílies assistents que, durant aquest mes de novembre, se celebraran 

eleccions al Consell Escolar de Centre, amb una renovació parcial dels seus membres.  Fa dos 
anys, la participació dels pares va ser la més baixa de tot el Districte, un 6%. 

 
---BALANÇ ECONÒMIC 
La Teresa Espelt, tresorera de l’AMPA, destaca del balanç d’explotació del curs passat el següent: 
• Tenim al nostre favor la quantitat de 2.396 euros.  Recorda però que, hem de fer un préstec de 

4.000 euros al Banc de llibres que compensarà el saldo quan es retornin. 
• S’ha realitzat una gran despesa en la festa de fi de curs dels alumnes. 
• Informa que, assumim la quota [15 € per alumne] de l’Associació Esportiva Escolar del Institut, 

de tots els alumnes que son socis de l’AMPA i s’han apuntat a alguna activitat esportiva.        
 
Un cop s’ha exposat la memòria de gestió i el balanç econòmic del curs 2007-2008, es procedeix a 
que els socis les aprovin o rebutgin amb els seus vots. 
S’aproven, tant la memòria de gestió com el balanç econòmic, per majoria sense cap vot en contra 
i amb una abstenció.  
  
4.  Activitats de l’AMPA per al curs 2008-2009  
 
Des de la Junta es proposa: 
• Incorporar més gent al projecte de reutilització de llibres, Banc de llibres, sinó s’acabarà 

perdent.  El projecte porta molta feina específica de gestió. 
• Renovar l’Escola de pares en un format diferent. És continuarà la coordinació amb la resta 

d’instituts públics de Gràcia.  Enviarem la informació a les famílies per correu ordinari (carta) i 
per correu electrònic.  

• Continuar participant en el Districte. 
• Mantenir la festa de fi de curs dels alumnes però en un format diferent. 
• Participar en la preparació i en els actes del 25è aniversari de l’IES que se celebra aquest any. 
 
S’aprova per part dels assistents aquestes propostes d’activitats per unanimitat sense cap 
abstenció ni vot en contra. 
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5.  Eleccions al Consell Escolar del Centre  
 
Com ja hem comentat, aquest mes de novembre se celebren eleccions al Consell Escolar del 
Centre. 
S’ha de renovar una plaça del sector pares i també s’ha d’escollir a un altre persona com  
representant de l’AMPA  ja que en Justo Domínguez que ocupa actualment aquest lloc, no es pot 
tornar a presentar per qüestions personals.  
Des de la Junta es proposa que el representant de l’AMPA sigui el President de la Junta, l’Andrés 
Encinas i, tot i que aquesta opció l’ha d’escollir la pròpia Junta, volem sotmetre-la a l’aprovació de 
totes les famílies assistents, les quals donen la seva aprovació a dita proposta, per unanimitat 
sense cap abstenció ni vot en contra. 
Respecte a la plaça vacant del sector pares, s’ha presentat fins avui una candidata, Montse Vilalta.  
Fem una crida a que es presentin més pares i mares.  És important que hi hagi més gent a la 
candidatura ja que en cas de que algun membre del sector pares del Consell hagi d’abandonar-lo, 
no es podria cobrir la seva vacant fins a les següents eleccions, quedant reduïda la nostra 
participació.  El termini per a la presentació de les candidatures s’acaba el dia 20 de novembre a 
les 12 h.   
D’altra banda, recordem que en aquests moments s’està debatent el projecte de Llei d’Educació a 
Catalunya i és important demostrar la voluntat que tenim els pares, de continuar estar presents en 
els centres educatius. Una de les formes més clares en que això es pot plasmar és la de que els 
pares vagin a votar al Consell Escolar del Centre, i què per tant la participació en aquestes 
properes eleccions augmenti significativament. És necessari destacar que el propi Consell Escolar 
creu en la participació. A més, anant a votar donem suport a l’esforç que fan les mares i els pares 
que es presenten com a candidats.  
Finalment recordem que les eleccions tindran lloc el dia 27 de novembre de 18h a 20.30 h.  I que 
han de votar pare i mare.  
Unes mares presents a l’assemblea pregunten si hi hauria  possibilitat d’ampliar l’horari de votació 
al matí.  S’acorda que, per part de la Junta és farà la consulta al Centre.  
 
6.  Renovació i ampliació de càrrecs de la Junta de  l’AMPA.  
 
Des de la Junta es demana la incorporació de pares i mares a la Junta, ja que tal com s’ha explicat, 
es fa molta feina de manera habitual i queden moltes coses per a fer que no es poden realitzar per 
falta de més persones. 
S’incoporen Núria Ariete i Magda Ducet a les que donem la benvinguda. 
 
7.  Propostes i preguntes.  
 
• Un pare pregunta si els alumnes participen en la Junta de l’AMPA.  És respon que normalment 

no.  Només ens han demandat ajut per a qüestions organitzatives i/o econòmiques.  
• Es demana informació sobre el Projecte de Llei d’Educació i es dona per part d’Andrés.  

S’informa que hi ha convocada una vaga per part d’alguns sindicats del professorat, USTEC i 
CGT,  pel dia 13 de novembre. La FaPaC no li dona suport. 
En general, cap sector està d’acord amb la Llei. Planteja un model absolutament negatiu, 
afavorint l’escola concertada en detriment de l’escola pública. S’està preparant una mobilització 
massiva en contra de la Llei i a favor de l’escola pública, per a finals d’aquest mes. Tant aviat 
com la Junta disposi d’aquesta informació, la farà arribar a totes les famílies per a que puguin 
participar-hi.  

• Andrés demana a les famílies que s’impliquin en incentivar la participació dels seus fills en el 
sector de l’alumnat en les eleccions al Consell Escolar. 

 
No havent més temes a tractar, s’acaba l’assemblea a les 21h. 
 

El President   La Secretària 
 


