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Assemblea general
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Assistents:
Teresa Almeda, presidenta; Sílvia Ballarín, secretària; Francesc Ruiz, tresorer; Merixell
Janer, Loli Martinez, Núria Parpal, David Pinyol, Núria Sempere, Susana Subirà i
Sandra Uribe.
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova l’acta.
2. Presentació de l’estat del projecte de reutilització de llibres.
El projecte es gestiona a través de l’empresa IDDINK. L’ús del projecte s’ha
incrementat en un 8,4%, s’ha passat de 488 alumnes a 529 alumnes.
El projecte abasta dues tipologies de llibres: ecobooks (llibres reutilitzats) i
llibres nous. La facturació total ha estat de 87.172,30 € dels quals 69.765,30€
han estat ecobooks i 17.407,00 € han estat llibres nous.
Pel que fa al retorn de llibres, se n’han retornat 6.499. Un 93,97% en bon estat
(6.107 llibres), un 0,31% han estat rebutjats (20 llibres) i un 5,72% no han estat
retornats (372 llibres).
3. Resum de l’acció de l’AMPA
El nombre de socis de l’AMPA és de 529, que representa el 70,35% de famílies
de l’institut.
En aquest exercici s’han desenvolupat les activitats següents:
- Nou espai web
- Junta oberta mensual amb convocatòries mitjançant el web i el correu
electrònic
- Seguiment del menjador
- Reunió bimensual amb l’equip directiu de l’institut
- Festa de benvinguda a les famílies de 1r de l’ESO
- Col·laboració amb les activitats del centre:
o Sant Jordi
o Viatges
o Portes obertes
o Monitoratge a l’aula d’estudi
o Orles de 2n de Batxillerat
o Fotografies de cada curs de l’ESO i de Batxillerat
- Aportacions a l’institut:
o Rendiments del lloguer de la pista a equips de futbol amateurs
o Reparació del pati
o Cistella i pals de volei-ball
- Activitats extraescolars:
o Formació i posada en marxa dels equips esportius de futbol sala
masculí i femení, bàsquet i volei-ball
o Hip hop
- Activitats adreçades a les famílies:
o Exposicions
o Cinema

4. Informe del tresorer.
El tresorer presenta el balanç comptable del curs 2014-2015.
S’aprova l’informe del tresorer
5. Objectius per al curs 2015-2016
- Estrènyer lligams amb la resta de centres educatius del barri
- Projectar l’institut com a equipament cultural del barri tant en els
àmbits de les arts i de l’esport.
- Millorar l’equipament del centre, especialment les pistes esportives
- Millorar el servei de reutilització de llibres
- Continuar organitzant activitats adreçades a les famílies: cinema,
zumba i francès
S’aproven les línies d’acció per al proper curs
6. Pressupost curs 2015-2016
Es presenta un esborrany de pressupost de continuïtat. S’aprova.
7. Torn obert de paraules
S’agraeix la feina a la junta directiva.
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Assistents:
Teresa Almeda, presidenta
Sílvia Ballarín, secretària
Francesc Ruiz, tresorer
Merixell Janer, Loli Martinez, Núria Parpal, David Pinyol, Núria Sempere, Susana
Subirà i Sandra Uribe.
Únic punt de l’ordre del dia: Renovació de la presidència i la tresoreria de
l’associació. Convocatòria de la vicepresidència.
Candidatures presentades:
- Núria Sempere, presidència
- Núria Miró, vicepresidenta
- Susana Subirà, tresoreria
Es proclamen per aclamació.
S’agraeix a la Teresa Almeda haver romàs a la presidència un any més del previst i
haver mantingut l’esperit de col·laboració amb l’institut i animat la participació de les
famílies a la vida del centre. I s’agraeix al Francesc Ruíz la dedicació a la millora de
l’equipament de l’institut.

