
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA IES GABRIEL FERRATER I SOLER
CURS 2019/20

Data: dilluns 21 d’octubre de 2019 a les 19h Núm. Reunió: 1
Assisteixen: Sabina Bardou, Gerard Domínguez, Àngels Bosque, Gemma Cruz, Gemma Milian, 
Lluís Batalla, Wendy M. Rojas,  Montserrat Vives, Pilar Núñez, Ferran Pellisé, Calin Lucaci, 
Carlos Viñuales, Gaspar de Haro, Gloria Cámara, Alba Poblet, Òscar Llamas, Joan Doña, Joan 
Pere Torres, Lídia Bel, Júlia Pérez, Anna M. Deusedes, Anna Paixà, Cris na Marsal, Consuelo 
Garcia, Laia Bessó, Sònia Vernet, Betelgeuse, Benibrahim Jamila, Alice Rouillard, Nicolás 
Corgnet, Paula Franc  i Montse Ballarín.  

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Renovació membres junta.
3. Elecció censor de comptes.
4. Estat de comptes de l’exercici 2018-19.
5. Pressupost per al curs 2019-20.
6. Tallers Coaching alumnes 1 ESO.
7. Objec u AMPA curs 2019/20.

8. Torn obert de paraules.

Punts tractats:
1. Després d’agrair l’assistència dels pares a l’assemblea, la Sabina Bardou fa la 

lectura i explicació de l’acta anterior i s’aprova.
2. La Sabina relaciona els membres que surten del nucli de la junta aquest curs, 

la presidenta Sabina Bardou,  i la secretària Àngels Bosque, i els que 
proposen nous: com a presidenta la Gemma Cruz, tresorera Gemma Milian i 
secretari Lluís Batalla. El Gerard Domínguez passa de tresorer a vocal. També
anima als pares assistents a formar part de la junta perquè hi hagi una rotació 
de membres. S’aprova la nova junta per votació.

3. El Gerard exposa la necessitat que hi hagi un censor de comptes, fora dels 
membres de la junta, per tal de comprovar el balanç del curs junt amb la 
tresorera i tenir cura de les despeses, demanant els comprovants de 
pagaments que cregui convenient. S’ofereixen voluntaris tres pares l’Anna 
Paixà, Gaspar de Haro i Paula Franc.

4. Gerard mostra amb el projector,  el balanç del curs 2018-19 (s’adjunta a 
aquesta acta) i es fa la comparativa, partida per partida, del pressupostat a 
començament de curs amb les xifres reals al tancament, tant d’ingressos com 
despeses. Assenyala les partides que han variat en referència al pressupostat,
com la sortida d’estiu a Irlanda que no s’esperava que hi hagués tants inscrits. 

5.  Gerard Domínguez presenta el pressupost del curs 2018/19 (S’adjunta a 
aquesta acta)... Explica que el curs anterior es van adquirir i donar al centre 20
ordinadors portàtils i un armari transportador i de càrrega per l’alumnat. 
S’aprova el pressupost per unanimitat. S’acorda entre els assistents que es 
destinarà com a màxim, el superàvit del curs anterior per projectes de millora 
per l’alumnat, que ens presentin de l’institut, i que aquests projectes 
s’aprovaran imperativament mitjançant votació dels socis en assemblea 
extraordinària.

6. L’Àngels informa als pares, que els darrers tres dilluns l’AMPA ha organitzat, 
un taller per als alumnes de primer de l’ESO, que s’estrenen a l’institut amb el 
taller per “Aprendre a gestionar les nostres emocions”. Han estat impartits per 
la Laura Cortés, que lidera un projecte a Lleida que es diu Sense Embuts amb 
jovent, relacionat amb el creixement personal i les estratègies 
d’autoconeixement. Per part de l’institut hem comptat amb la col·laboració de 
Daniel Sagalà, coordinador de 1r i 2n d’ESO. El dijous 16 de gener està previst
de fer un taller amb el Daniel Gabarró, sobre com educar en la felicitat, dirigit a
pares i mares. Es diu als pares presents, que s’accepten propostes de tallers 
per alumnat d’altres cursos. 



7. Àngels Bosque llegeix la memòria del curs escolar 2018/19 (S’adjunta a 
aquesta acta). Quins han estat els objectius del curs, accions realitzades, 
activitats extraescolars i gestions de l’AMPA.

8. Es marca com a objectiu renovar els estatuts de l’AMPA, ja que són de fa 
molts anys i s’han d’actualitzar. L’Anna Deusedes, vocal de la junta, demana 
que se li passi el model de la FAPAC per tal d’adaptar-lo.

Sense més punts a tractar, s’acaba la sessió a les 20.45 hores.

Fa l’acta:  Montse Ballarín                                                         Data: 22 d’octubre de 2019


