
 

 
Acta de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de l’AMPA 2019 
Barcelona, 24 de Novembre a les 19:00h.-Biblioteca 

 

L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA,  DIJOUS 21 DE NOVEMBRE 

DE 2019  A LES 19:00 HORES. 

 

 

1. Lectura i aprovació Acta anterior Octubre 2018. 

2. Lectura i aprovació dels comptes 2018-19 i Presentació del pressupost 2019-2020 

3. Menjador 

4. Consell Escolar  

5. Iddink 

6. Festa Benvinguda 1r ESO 10/10/2019 (Valoració i noves propostes) 

7. Torn obert de paraules. 

 

S’inicia l’Assemblea Ordinària a les 19:15 amb l’assistència de 21  mares/pares, 

 

1. Lectura i aprovació Acta anterior Octubre 2018. 

OK 
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2. Lectura i aprovació dels comptes 2018-19 i Presentació del pressupost 2019-2020 

 

BALANÇ CURS 2018-2019

INGRESSOS

Quotes socis AMPA (INGRÉS IDDINK) 19.063,00

Quotes socis AMPA (INGRÉS DIRECTE) 5.460,00

TOTAL INGRESSOS 24.523,00

ALUMNES ESO 480

ALUMNES BATXILLERAT 240

TOTAL ALUMNES INSTITUT 720

TOTAL ALUMNES SOCIS AMPA 642

DESPESES

Material oficina 12,00

Orles Batxillerat 1.235,40

Web alumnes UNPORTAL 942,59

Monitora Menjador/Repàs al migdia 1.743,42

L'Escola de Músics i JPC (Coral) ---

SEER (Salut i educacio emocional) 2.380,00

Taller oratoria-DEBAT ---

Laende (Web+correus) 420,00

IDDINK (AGENDES+CARPETES) 3.399,00

Quota manteniment LA CAIXA 390,74

Quotes retorn 3.030,00

Línea Telèfon (FIBRA ÓPTICA) 806,86

Festa Benvinguda 1r. I 2n. ESO 71,74

Fapaes (inclou asssegurança) 255,00

TOTAL DESPESES 14.686,75

RESULTAT CURS 2018-2019 9.836,25

89,17 %
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i Presentació del pressupost 2019-20 

BALANÇ CURS 2019-2020

INGRESSOS

Quotes socis AMPA (INGRÉS IDDINK) 14.040,00

Quotes socis AMPA (INGRÉS DIRECTE) 3.090,00

TOTAL INGRESSOS 17.130,00

ALUMNES ESO 481

ALUMNES BATXILLERAT 215

TOTAL ALUMNES INSTITUT 696

TOTAL ALUMNES SOCIS AMPA 571

DESPESES

Material oficina 100,00

Orles Batxillerat 1.000,00

Web alumnes UNPORTAL 942,59

Monitora Menjador/Repàs al migdia 1.800,00

L'Escola de Músics i JPC (Coral) 1.200,00

SEER (Salut i educacio emocional) 2.300,00

Taller oratoria-DEBAT --

Laende (Web+correus) 421,08

IDDINK (AGENDES+CARPETES) 3.672,00

Quota manteniment LA CAIXA 400,00

Quotes retorn 960,00

Línea Telèfon (FIBRA ÓPTICA) 810,00

Festa Benvinguda 1r.  ESO 80,00

Fapaes (inclou asssegurança) 295,00

TOTAL DESPESES 13.980,67

RESULTAT CURS 2019-2020 3.149,33

79,31 %
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3. Menjador 

Es va fer una enquesta als alumnes al Juny del 2019, per valorar a la nova empresa de 

menjador. 

9 NATURAL Web per inscriure’s https://9naturalcuina.cat/  

TOTAL 149 ENQUESTES 1 Deficient 2 Suficient 3 Bé 4 Molt bé

1 2 3 4 TOTAL

Qualitat dels aliments 43 56 41 5 145

Quantitat de les racions 20 53 46 26 145

Us quedeu amb gana? SI ó NO 145

Possibilitat de repetir  SI ó NO 145

Varietat dels aliments: Verdura, fruita, Peix, Carn,... 14 50 46 35 145

Qualitat i preparació del producte cuinat 49 48 42 4 143

Temperatura 28 74 25 14 141

Menú de dietes especials/ocasionals 24 29 34 19 106

Comentaris: 

La majoría comenten que l'arroç no està bo.

El menjar no te saber i està soso

Hi ha poca ració

El menjar es de poca qualitat. El peix ni el mengem!!

Variar postres, sempre es el mateix i no hi ha iogurts

Es triga en portar aigua i pa

La majoria es queixen de la qualitat i varietat.

85 60

81 64

Que els gots i taules, en el segon torn, no està net, sobretot gots i taulas

Les salses macarrons i pollastre, son insipides i aigualides

CARACTERISTIQUES DEL MENU

Es tarda en portar el menjar, voten per safata i que cadascu reculli la seva ració

Repetició en el menjar, no varien. Hi han menjars que estàn en els menús, que en el torn de dilluna i dimarts 

no han menjat mai. Ex. Hamburgueses

L'amanida diuen que ja està amb sal i oli, i no ens deixen amanir

El menjar està bé, però cal millorar qualitat en el cuinat, varietat, sal, monitorarge (criden), poder 

amanir i neteja

 

https://9naturalcuina.cat/
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1 2 3 4

Us descarregueu el menú de la WEB?

Concorda el menú amb el que us han servit?

Comentaris: 

La majoría, més del 75%, no es descarreguen el menú.

Qui se'l descarrega hi ha plats que no coincideixen.

1 2 3 4

Qualitat dels aliments 29,66% 38,62% 28,28% 3,45%

Quantitat de les racions 13,79% 36,55% 31,72% 17,93%

Us quedeu amb gana? SI ó NO

Possibilitat de repetir  SI ó NO

Varietat dels aliments: Verdura, fruita, Peix, Carn,... 9,66% 34,48% 31,72% 24,14%

Qualitat i preparació del producte cuinat 33,79% 33,10% 28,97% 2,76%

Temperatura 19,31% 51,03% 17,24% 9,66%

Menú de dietes especials/ocasionals 16,55% 20,00% 23,45% 13,10%

Mengen el que hi ha, encarga que no estigui bo, per gana.

58,62% 41,38%

55,86% 44,14%

COMUNICACIÓ DEL MENU

 

4. Consell Escolar  

Vagues 

Anul·lació avaluació setembre 

Pel que fa a recursos i grups, el centre té 23 grups d’alumnes, un grup menys que el curs passat 

per la reducció d’un grup de 1r de Batxillerat. Per atendre aquests grups, la plantilla actual queda 

configurada per 62 docents, dels quals 8 ho són a mitja jornada. 

Això suposa total de 57 dedicacions, amb una reducció d’una dedicació i mitja, respecte al curs 

passat, tenint en compte que finalment s’ha concedit una dedicació sencera d’Aula d’acollida. 

També es continuarà amb el programa Èxit 1 amb l’Escola Joan Miró i se’n poden beneficiar 

també alumnes de 5è i 6è. Els alumnes del Institut d’ESO han de tenir un perfil que faci possible 

que aprofitin el recurs. El recurs consisteix en dues hores setmanals d’atenció a aquests alumnes 

dimarts i dijous. 

 

MANTENIMENT: La Sra. Marga Hernández, Secretària, informa que aquest estiu s’han fet 

treballs de pintura per arreglar les zones malmeses i s’ha fet un repàs general per reparar 

desperfectes. També s’han posat cortines noves i s’han reparat cortines a les aules que les 

tenien malmeses i reparat o substituït suros. Als departaments de la planta baixa que donen al 
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pati, s’hi han col·locat estors. També s’han substituït estors malmesos d’altres dependències. 

S’està treballant per reduir les humitats i males olors de la planta baixa. 

 

FUNCIONAMENT ACADÈMIC: La Sra. Àngels Ruiz, Cap d’estudis, informa que, en la matrícula 

actual hi ha 698 alumnes, dels quals 477 a l’ESO i uns 220 al Batxillerat. Encara és provisional. 

Hi ha vacants a 2n i 3r d’ESO. 

Explica que a l’ESO, a Anglès, de cada dos grups se’n fan tres, un de nivell alt i els altres dos 

iguals, però enguany el Departament d’anglès ha considerat millor començar a 2n d’ESO. 

L’optativa de Comunicació audiovisual de 2n de Batxillerat es farà a través del IOC per a un 

alumne. Informa també que hi ha un 1r de Batxillerat a 36, el grup B a causa de les combinacions 

d’optatives que trien els alumnes. 

 

Educació física es farà entre la Pista poliesportiva del Parc de Joan Miró i el pati del Institut. Els 

alumnes de Batxillerat aniran a la pista poliesportiva mentre que els de 1r d’ESO es quedaran al 

pati. Els de 2n, 3r i 4t d’ESO es repartiran entre el pati i les pistes. 

 
Coral els divendres. 

 

5. Iddink 

Desastre, llicències digitals, programa nou comptabilitat i ja no es faran més agendes i carpetes 

amb ells.  

6. Festa Benvinguda 1r ESO 10/10/2019 (Valoració i noves propostes) 

Festa organitzada i subvencionada per AMPA i s’encarrega de l’organització alumnes 4t. Per 

recollir diners viatge fi de curs. 

S’ha de deixar clar que el import de tot el que es compra el subvenciona AMPA i aquest curs s’ha 

pensat en que vinguessin, no sol 1r. ESO, sinó tots els cursos per recollir més diners. 

Aquest any els alumnes de 4t., ham preparat activitats i gimcanes pels de 1r. ESO. 

El tutor, ha de informar que les despeses son a compte de AMPA i la diferència pels alumnes. 

 

7. Torn obert de paraules. 
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Finalitza l’assemblea a les 20:45 hores i signen aquesta acta a tots els efectes, 

 

 

 

 

 

Marga Rubio       Mireia Solé 

Presidenta        Secretària 


