Associació de Mares i Pares d’ Alumnes de l’escola IPSI

ACTA
De la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA), celebrada el dimarts dia 6 de novembre de 2012 a la
Sala d’Actes de l’Escola, i que es va iniciar a les 20:00 hores, segons el
següent
Ordre del Dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2011/2012.
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç d’activitats del curs 2011/2012.
Precs i preguntes.
Celebració d’eleccions de la nova Junta de l’AMPA.
Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic per al curs 2012/2013.
Presentació i aprovació, si s’escau, de les activitats previstes per al curs 2012/2013.
Altres informacions d’interès: temes de seguiment per part de la Junta, activitats, reciclatge de
llibres, web...
9. Precs i preguntes.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. La Secretària Marta Serra fa referència als
principals punts de l’acta de l’Assemblea anterior, que ha estat publicada a la web de l’associació
durant el darrer any, la qual es dóna per reproduïda i aproven els assistents.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç d’activitats del curs 2011/2012. El President
Andreu Arroyo fa un resum de l’activitat del curs.
Es va fer, com el curs anterior, una jornada d’entreteniment amb les famílies dels nens de P3 per
donar-los la benvinguda a l’escola mitjançant una xocolatada, amb la participació d’un animador
infantil. Aquest cop es va fer al pati d’infantil i es va evitar la calor del curs passat al sòtan interior. Pel
que fa a la festa de l’AMPA va gaudir de molt bona acceptació entre les famílies amb fills més petits.
La Junta també està satisfeta de la seva participació en els actes de celebració del 50è aniversari de
l’Escola, en especial del dia del FLIPAA, durant el qual es van organitzar diverses activitats lúdiques,
actuacions i una macro paella de germanor, havent gaudit tots els assistents intensament de la
jornada.
Es va continuar, com els cursos anteriors, amb l’activitat extraescolar d’escacs. D’altra banda, amb la
intenció d’emmarcar-lo dins la celebració del 50è aniversari de l’Escola, es va convocar un concurs de
vídeo que no va tenir l’èxit desitjat: es va declarar desert perquè cap dels projectes acomplia els
requisits exigits. També s’ha continuat en la línea de promocionar les tradicions catalanes, mitjançant
la organització del taller de sardanes adreçat a alumnes de 4t de Primària i els tallers de ball de
bastons i timbals (instruments que vàrem adquirir el curs passat) per a alumnes d’ESO, treball que
van poder mostrar-nos el dia de Sant Jordi.
Tots els temes que han arribat a la junta a través dels diversos canals (web, correu, verbals) s’han
tractat a les diverses reunions de caire mensual i s’han vehiculat als responsables corresponents
(direcció de l’Escola, directors d’etapa, responsables d’activitats escolars o extraescolars, etc) per ferne el seguiment adient i donar-ne una resposta que tanqui el tema en la mesura del possible, ja siguin
reclamacions, incidències, peticions, queixes, demandes d’ajut, etc.
Per agililitzar la comunicació ja es va establir el curs passat una reunió trimestral entre la Junta de
l’AMPA i el Director de l’Escola, amb un balanç positiu, que mirarà de continuar-se aquest curs en la
mesura del possible, independentment de les que, entretant, puguin considerar-se necessàries.
La Junta ha participat igualment tan al Consell Escolar de l’Escola com al Consell Escolar Municipal
de Districte, assistint a les seves reunions. Hem continuat també la nostra participació als premis
literaris de l’Escola i al Consell de Redacció de la revista EL FIL.
Com cada curs, la Junta va organitzar diverses xerrades. En aquesta ocasió van ser: “La feina o la
vida” per Eva Piquer; “Educar-nos per educar” per Anna Mascaró, “Orientació universitària”, per
Antoni Rovira, i “Les llengües estrangeres a IPSI”, pel Director Oriol Blancher i Joan Carles Esteve,
coordinador de l’escola d’idiomes. En aquest sentit, va sorprendre la escassíssima assistència a
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aquesta darrera, que es va organitzar perquè semblava que era un tema que interessava moltes
famílies, donada la recurrència de la qüestió del nivell dels idiomes a l’Escola. La Junta, en aquest
sentit, posa de manifest que es va donar la imatge de manca d’interès i es va perdre força davant de
l’Escola.
Es van fer petits avenços en el tema de l’intercanvi de llibres, ja que va haver-hi més temps entre el
lliurament a les famílies de les llistes dels necessaris pel curs següent i la finalització del termini
atorgat per encarregar-los via Escola. També es va detectar un major ús del fòrum d’intercanvi de
llibres del web de l’AMPA.
Pel que fa al web de l’AMPA, es va continuar la seva millora i actualització. Es va afegir un apartat
d’ofertes al col·lectiu, on s’inclouen aquelles ofertes que siguin avantatjoses per a les famílies pel fet
de pertànyer a la comunitat d’IPSI. Igualment, es va obrir un compte de Twitter: @ampaipsi, on es
reben les notificacions de les noves entrades al web, i es va engegar amb èxit el grup de LinkedIn per
dinamitzar el col·lectiu de famílies des del punt de vista professional, creant una xarxa de relacions.
La Junta comunica amb satisfacció que el curs passat es va aconseguir tancar definitivament el FAO
antic, en tant que responsabilitat de l’AMPA. Els alumnes que encara depenen del sistema antic ja
han estat assumits plenament per l’Escola. Queda ara només una part del deute, però és només un
deute econòmic amb l’Escola que ja ha estat eixugat en part amb l’aplicació a aquest concepte de
l’extorn d’AXA.
El balanç d’activitats s’aprova per part dels assistents.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2011/2012. El Tresorer Jordi
Mayné n’explica els trets principals, detallant-ne les diverses partides, que es reflecteixen dins del
document que s’exposa als assistents i que es troba penjat al web juntament amb la convocatòria de
l’Assemblea d’avui.
Pel que fa als comptes de l’AMPA, la quota del curs passat va ser de 9,5€ per família, i a causa de
que hi va haver certes activitats pressupostades que van resultar gratuïtes, es va acabar l’exercici
amb un saldo positiu de 9.500,17€. Es presenta també la despesa per cicles, mostrant-se quin
percentatge dels diners s’ha invertit en les diverses etapes educatives.
Pel que fa a l’assegurança vigent amb AXA, va haver-hi un extorn, és a dir, una participació en els
beneficis per no sinistralitat, d’import 51.594,22€ corresponent al curs 10/11. Això va suposar
47.211,67€ de superàvit, que l’Assemblea Extraordinària convocada el curs passat va aprovar aplicarlos a eixugar el deute que tenim amb l’Escola per haver assumit els alumnes que provenien del
sistema del FAO antic, ja extingit com a tal. Per aquest concepte queda un deute pendent de
43.389,01€, que està previst liquidar els propers anys en funció de l’import de futurs extorns.
El balanç econòmic 2011/2012 s’aprova per part dels assistents.
4. Precs i preguntes. No hi ha intervencions relatives als punts del dia tractats fins ara.
5. Celebració d’eleccions de la nova Junta de l’AMPA. Vist que no hi ha hagut candidatures
alternatives, el President Andreu Arroyo presenta als assistents els membres de la Junta i la seva
distribució de tasques. Comunica que el principal objectiu de l’AMPA és el foment de la cohesió i la
comunicació família/Escola, que té els inconvenients del seu gran volum i la seva estructura vertical.
És en aquest sentit que es fa l’oferiment per canalitzar les idees d’activitats col·lectives i de
comunicació que les famílies vulguin fer arribar a la Junta. La Junta vol aportar el seu gra de sorra al
projecte de l’Escola, en cap cas intervenir en la seva línia educativa, tot i que ens reunim
periòdicament amb els responsables i podem fer suggeriments de millora. Igualment, està dins dels
nostres objectius la difusió de la cultura i les tradicions catalanes.
La Junta treballa en comissions i mensualment ens reunim per treballar plegats els temes pendents i
tractar les qüestions que s’hagin pogut rebre des de les famílies, que es traslladen a l’escola en cas
que sigui necessari. Es recorden les vies de comunicació obertes des de l’AMPA amb les famílies:
el correu electrònic junta@ampaipsi.cat
i la pàgina web www.ampaipsi.cat
Els assistents aproven composició de la Junta de l’AMPA.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de les activitats previstes per al curs 2012/2013. Aquest
inici de curs ja s’ha realitzat, per tercer any consecutiu, la xocolatada de benvinguda a P3.
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Es continuaran les reunions trimestrals Junta/Director, així com les de seguiment de les diferents
etapes, amb reunions freqüents entre els directors d’etapa i els respectius coordinadors de la Junta.
Igualment, continuarem participant, mitjançant els nostres representants, a Consell Escolar de
l’Escola i al Consell Escolar Municipal. A tal efecte, es recorda les famílies que properament hi haurà
eleccions al Consell Escolar i se les anima a participar-hi.
La Junta agraeix Jordi Salom que malgrat haver deixat la seva participació a la Junta s’hagi ofert a
continuar ajudant-nos a gestionar la nostra relació amb la companyia d’assegurança, donats els seus
coneixements professionals sobre la matèria.
També es recorda que l’AMPA vol utilitzar les aportacions de les famílies per sufragar activitats
pròpies, no per subvencionar parcialment activitats de l’Escola. .
Pel que fa a l’oferta adreçada als alumnes, continuem oferint el curs d’escacs extraescolar, que
gaudeix de bona acceptació, bàsicament a Primària. Es vol ampliar l’oferta a més dies i estem
considerant oferir altres activitats, tot i que és un projecte en fase d’estudi. Es continuarà amb els
tallers de sardanes, ball de bastons i timbals.
Aquest curs la Junta vol engegar projectes que tinguin una vessant social, a poder ser que realitzin
conjuntament pares i fills. En aquest sentit s’ha arribat a un acord amb el Banc dels Aliments per
participar com a col·lectiu al Gran Recapte que tindrà lloc el 30 novembre i l’u de desembre. Se’ns ha
assignat el supermercat Caprabo de Borrell/Provença, i des d’aquí volem animar tothom a partipar-hi,
sigui com a voluntaris o amb la seva donació.
També volem fomentar activitats d’estalvi entre els alumnes, i en aquesta direcció proposarem una
activitat als alumnes de Batxillerat, que els pot ajudar a recaptar fons pel viatge de final
d’escolarització. Es troba en fase de projecte, però ens agradaria engegar-ho aquest curs mateix.
Continuarem organitzant xerrades adreçades a les famílies; ja en tenim una de preparada i
convocada pel 22 de novembre: “Valorem el que tenim? Eines per conviure amb la crisi”, a càrrec
d’Assumpció Salat, psicòloga.
Pel que fa a la festa de l’AMPA, volem fusionar-la amb la festa de l’Esport que es va estrenar l’any
passat amb ocasió del cinquantenari per aconseguir l’interès de més alumnes. Es desplaçarà a la
primavera.
També s’està preparant l’opció d’organitzar visites guiades a l’Escola, a fi de que les famílies puguin
conèixer millor els espais que són el dia a dia dels seus fills.
Seguirem enviant el nostre butlletí informatiu mitjançant la Newsletter; recordem que el reben tots
aquells que estiguin donats d’alta al web de l’AMPA, ja que són les persones de les quals disposem
de correu electrònic. Animem a donar-se d’alta al web si encara no s’ha fet i es vol rebre aquesta
informació.
Participarem també com a jurat als Premis Literaris i la revista EL FIL; animem a participar amb un
article qualsevol persona de la comunitat de famílies que hi estigui interessada; ho podem vehicular
mitjançant la nostra representant al Consell de Redacció.
Continuarem gestionant l’assegurança d’orfenesa, ara per ara tenim previst continuar amb la
companyia AXA, sempre i quan no es trobi una oferta que la millori. Les quotes es giraran a les
famílies el mes de desembre, resta pendent encara de determinar l’import exacte, que depèn de la
liquidació de l’exercici passat que la companyia encara no ens ha comunicat.
Pel que fa referència a la reutilització de llibres, l’AMPA continua cercant la implicació de l’Escola.
Seria desitjable el major marge de temps possible entre que es coneixen els llibres necessaris i el
termini per encarregar-los si cal comprar-los, per possibilitar l’intercanvi; també s’ha demanat que no
es ratllin, sempre que no sigui necessari per criteris pedagògics, i que no es canviïn els llistats llibres
d’un curs per l’altre si no és imprescindible, allargant la seva vida útil. L’AMPA ha contactat amb una
empresa que ofereix la solució Bookint.eu, una eina informàtica per facilitar l’intercanvi; s’està
plantejant la seva implementació pel curs 2013-2014.
Els assistents aproven les activitats previstes per aquest curs.
7. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic per al curs 2012/2013. El
Tresorer Jordi Mayné detalla el pressupost per aquest curs, (trobareu el detall al ppt annex a la
convocatòria de l’Assemblea que es troba al web).
Pel que fa al pressupost de l’AMPA, informa que aquest curs es rebaixa l’import dels 9,5€ del curs
anterior a 7€ per família, i detalla les diferents partides per conceptes, que engloba en tres categories:
− despesa ordinària o necessària (conceptes fixes que es repeteixen cada any, tals com
administració, festa P3, escacs, web...) 4.885,00€;
− despesa pressupostada, (no habitual) 4.900€, i
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despesa extraordinària, o encara per determinar, que s’aprova per la Junta (activitats no fixes,
que es van aprovant durant el curs en funció del que s’organitzi), 6.967.17€.
S’ha mirat d’ajustar més les despeses per cicles o etapes educatives, tot i que augmenta la de
Batxillerat per les accions de foment de l’estalvi que es volen engegar.
Pel que fa a l’assegurança d’orfenesa contractada amb AXA, i sempre amb caràcter provisional fins
que la companyia no concreti els seus càlculs, estimem un import per aquest curs de 59€ per les
famílies monoassegurades i de 85€ per a les de dos progenitors assegurats, que es passarà a
cobrament, com ja s’ha indicat anteriorment, el mes de desembre.
Els assistents aproven el pressupost pel present curs 2012-2013.
−

8. Altres informacions d’interès: temes de seguiment per part de la Junta, activitats, reciclatge
de llibres, web... S’han anat exposant ja en punts anteriors de l’ordre del dia.
9. Precs i preguntes. Un assistent manifesta la seva satisfacció per la millora en l’accessibilitat als
mestres i professors, concretament mitjançant l’ús del correu electrònic, així com dels correus
disponibles dels diferents departaments i directors d’etapa.
També es demana quina és l’assegurança d’accidents que té subscrita l’Escola en cas de sinistre
d’algun alumne, i quina és exactament la seva cobertura. També es demana si l’escola té disponible
material de primers auxilis i d’immobilització, i si calgués complementar-ho, si l’assegurança se’n
podria fer càrrec. Les persones assistents estan d’acord en que seria útil que hi hagués més
transparència i un protocol públic del qual tots tinguéssim coneixement, perquè en algunes ocasions
hi ha cert desconcert quan es produeix un accident a l’hora d’informar els pares sobre què cal fer i on
cal anar. La Junta rep la petició i ho trametrà a l’Escola.
Es demana si l’Escola s’ha posicionat sobre la convocatòria de vaga del dia 14. Tot i que creiem que
com sempre s’obrirà l’Escola, la Junta creu no pot haver-hi un posicionament a favor o en contra, ja
que es tracta d’un dret individual dels treballadors.
Un dels assistents ens fa saber, per fer-ne difusió, que algunes famílies estan demanant signatures
per tal que es concedeixi la Creu de Sant Jordi al Cor Vivaldi.
Finalment, agraïm com sempre la col·laboració d’en Carles Carrasco i l’Anna Martínez, sense els
quals la tasca de l’AMPA no seria possible.
S’acaba l’Assemblea a les 21:30 hores, havent-hi assistit unes 60 persones.
Barcelona, 6 de novembre de 2012.
La Secretària,
Marta Serra

El President,
Andreu Arroyo

Annex: Ppt que inclou el guió de l’assemblea, el balanç econòmic i els pressupostos dels cursos
2011-2012 i 2012-2013 (veieu-lo a www.ampaipsi.cat, document annex a la convocatòria de
l’Assemblea)
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