Assemblea General Ordinària de data 18 de novembre de 2014
A les 18:30 de la tarda en 1ª convocatòria i a les 19:00 en segona es celebra l’Assemblea General de socis de
l’AMPA de l’IES XXV Olimpíada, amb l’assistència de 33 persones.
Parla el Director del Centre, Sr. Josep Anton Rodríguez per, en primer lloc agrair la participació i la
col·laboració dels pares i també de l’AMPA i la seva bona relació amb el Centre., i felicitar-se per
l’assistència a l’Assemblea i la implicació de l’AMPA amb el Centre. Ens informa que aquest curs el Centre
compta amb 59 professors per uns 620-640 alumnes.
Alguns pares, sobretot de primer de ESO, aprofiten la seva presencia per queixar-se de la gran quantitat de
deures. Hi ha un debat sobre el tema i per part dels pares amb més antiguitat al Centre es fa notar com és de
complicat i alguns cops angoixant per als nous alumnes, el primer trimestre del curs. És per això que l’Ampa
va decidir fer unes xerrades orientatives per pares de primer i segon, just a començament de curs. Sap greu
constatar que hi va haver poca assistència, ja que pensem que podia servir per donar pautes per ajudar els
fills en la seva transició a la ESO.
A continuació pren la paraula Gemma Guinot com a Presidenta de l’Ampa i segueix l’Assemblea segons
l’ordre del dia:
1.- Aprovació acta Assemblea anterior. Prèviament es va penjar una còpia a la web de l’Institut i s’ha
entregat una còpia a tots els assistents. Sense cap comentari a fer, es dóna per aprovada.
2.- Exposició balanç econòmic del curs 2.013-14 i aprovació si s’escau. En començar la reunió s’ha donat
una còpia als assistents juntament amb el pressupost previst per al curs actual. Jesús Espartero, tresorer de
l’Ampa explica totes les entrades i despeses produïdes i alguns punts sobre els que hi podria haver algun
dubte. Un dels apartats que es comenta especialment és el de les comissions i despeses de La Caixa. En
adonar-nos de l’elevat import s’ha contactat amb ells i estem pendents de recuperar una part de l’import. Tot
i així cal comentar la poca disponibilitat del personal de l’Entitat i la gran quantitat de vegades que hem
hagut d’anar-hi. També han perdut tota la documentació que ens van obligar a portar per obrir el compte i
que hem hagut de tornar a recopilar i presentar. El problema amb un canvi d’entitat, tal com proposen alguns
pares, seria que aquelles que ens sortirien més econòmiques, no disposen d’un sistema còmode de pagament
pels pares a través del caixer automàtic ni oficines pròximes als domicilis o al barri. Ja vam marxar de Caixa
Catalunya per problemes similars. Seguirem amb converses amb ells. Sense més comentaris s’aprova al
balanç. Un dels temes que també es comenta en aquest apartat és que va disminuint el romanent econòmic de
que disposàvem i que de cara al proper curs s’hauran de limitar les aportacions a l’Institut i a les activitats.
Sobretot pel que fa a la biblioteca, ja que la despesa és considerable. Hi ha pares que consideren que caldria
mantenir el que es pogués ja que és un servei prou important, encara que s’hagués de renunciar a algun altre.
3.- Participació en la Junta i eleccions al Consell Escolar. Com sempre es demana a tots els pares i mares
que procurin col·laborar amb l’Ampa i que vinguin a les reunions de Junta que es fan tots els primers dimarts
de cada mes a les 17:00. També ens poden fer qualsevol suggeriment per correu electrònic que poden trobar
a la web de l’Institut junt amb la resta d’informacions.
Aquest curs hi ha eleccions al Consell Escolar, en concret es renova una de les tres places que hi ha per pares
i mares. Es presenten dues mares de la Junta encara que estava obert a totes les famílies del Centre.
4.- Informacions diverses. En primer lloc s’informa del Camí Escolar. És una tasca que es va iniciar ja fa
bastants anys i que finalment es va inaugurar fa un mes. Encara que amb això no s’acaba la feina ni la
conscienciació ni informació cap a les famílies. Des del Consell de barri juntament amb les famílies i els
centres es continuarà la tasca.
Pel que fa a les extraescolars hi ha sis activitats: aikido, vòlei, futbol, basket i guitarra. S’està intentant que
surti també la de pin pon.
Com sempre es comenta la importància de la compra-venda de llibres per la economia de les famílies i s’ha
de recordar als alumnes que s’han de cuidar i venir a vendre’ls, sobretot els de 4rt de ESO i 2on de
Batxillerat que són els que menys acostumen a participar.
De xerrades es farà com sempre la de “Què fer després de la ESO”i alguna altra. Com ja hem comentat s’ha
fet una xerrada per pares de 1er i 2on de ESO “Ja som a l’Institut !!” on es parlava de l’arribada a l’Institut
després de l’escola i es donaven orientacions per com afrontar el canvi. Sap greu la poca assistència.
5.- Precs i preguntes. Els pares demanen que l’empresa de menjador sigui regular amb els cobraments. Es
passarà a l’empresa. I per part de l’Institut que pengin els deures a la web. Es comunicarà.
També es parla la dificultat per aprovar la matèria de Matemàtiques amb alguns professors.

A les 20:47 i sense més temes per tractar s’aixeca la sessió.
Barcelona, 18 de novembre de 2014

