Acta de la reunió de l’AMPA de l’Institut Manuel Blancafort
Data: 04/11/2018
Lloc: Biblioteca de l’institut.

Assistents: Pere Cases, Casi Ortega, Albert Jiménez, Cristina Riaguas, Sonia Curtu i Mònica Suils
S’excusen: Núria Garriga, Xavier Cubeles, Mercè Garcia, Silvia Güell i Estela Grandas.

Ordre del dia:

1. Consell Escolar:
1.1 Aspectes tractats en el darrer consell escolar del INS i consell escolar municipal.
Al Consell Escolar Municipal (amb presència d’en Pere Cases) no s’envia l’acta de la
sessió fins que no s’aprova a la següent reunió. La reunió va ser convocada dilluns 3 de
desembre. Entre d’altres aspectes es fa informar de les matriculacions dels cursos de
totes els centres.
Per la propera convocatòria la junta proposa demanar que posin un pas de zebra al
pas a nivell. Aquest tema, ja tractat a l’AMPA en altres ocasions, sembla que és un
tema relacionat amb la diputació, però estaria bé comentar-ho perquè l’alcaldessa,
present en les consell Escolar, en tingui coneixement.
S’informa de les activitats que es fan des de l’ajuntament per totes les escoles, infantil,
primària i secundària. Ens crida l’atenció l’exposició dels treballs de recerca de
batxillerat. Els professors trien alguns alumnes dels diferents centres. Aquest acte
tindrà lloc el 13 de febrer, lloc a determinar.
Consell Escolar Institut: Es van explicar els objectius derivats del projecte educatiu del
centre: millora de la cura de l’entorn físic, millorar la comunicació interna, millorar la
atenció individualitzada, millorar la comprensió anglesa: projecte GEP (grup
experimental plurilingüe). En formen part Àlvar, Laia Cortés i Júlia Carreras. Estan fent
una formació. Ara fan una diagnosi per saber quants professors serien capaços de fer
una unitat didàctica en anglès. Millora de la gestió de les aules, es farà un recull
d’incidències.
Es van aprovar les sortides previstes. En relació a aquest tema, l’AMPA va comentar
que ens agradaria conèixer per endavant l’import aproximat de les activitats.
També es va informar que a partir d’ara farà el cobrament de les extraescolars.
Es parla del nou decret d’avaluació competencial. El director explica que actualment
estan reben formació en aquest aspecte.
Es van repassar el nombre d’alumnes matriculats, amb 35 alumnes més que el curs
anteriors, amb els mateixos recursos que el curs anterior.
També es comenta el tema de desordre públic que hi va haver a la Sínia i la intervenció
que es va fer al centre des de la policia local.
Es planteja el problema de les cues de les entrades i sortides. Sembla que des de el
centre s’estan plantejant habilitar l’entrada del darrere i així afavorir que els pares
utilitzin el pàrquing del darrere.
1.2 Resultats de les eleccions al consell escolar del INS. El nou representant de l’AMPA
a l’institut és en Xavier Cubeles.

2. FAPAC:
2.1 Certificat representació a la FAPAC emès per la Junta. Es va enviar un correu
donant les dades de l’AMPA després de la renovació de càrrecs. Ara demanen
aquest certificat, ho gestionarà en Pere.
2.2 Adhesió al manifest del la FAPAC en relació al tema de la gestió dels menjadors.
Ens adherim. En Pere els respondrà.

3. Extraescolars:
3.1 Contractes dels serveis extraescolars: L’Albert està pendent de rebre-ho.
3.2 Delegació de signatura de contractes de prestació de serveis en favor del Sr
Albert Jiménez si s’ escau. Tenint en compte que l’Albert és el responsable del
tema de les extraescolars, se li delega la signatura dels contractes extraescolars per
tal d’agilitzar les gestions.
3.3 Estat de pagament de les quotes de les activitats extraescolars per part de les
famílies dels alumnes inscrits. Pagament a monitors. No hi ha hagut pagaments
fins al moment. Es decideix que es demanarà a l’institut el llistat i les dades de
contacte amb les famílies que fan extraescolars. L’Albert farà una carta amb les
indicacions necessàries perquè les famílies puguin fer el pagament. S’inclourà el nº
de compte bancari de l’AMPA. Es farà arribar a totes les famílies. En aquesta carta
també es marcarà el dia límit per fer l’ingrés. També es facilitarà l’adreça de correu
de l’ampa per si tenen algun dubte. Es farà seguiment d’aquests pagaments i a la
propera reunió es revisarà. S’encarrega en Casi.
4. Pressupostos dèficit:
Curs 2017-2018
Ingressos :
Despeses :
Resultat :

13.325,19
15.699,07
- 2.373,88

Curs 2018-2019 segons pressupost
Ingressos :
Despeses :
Resultat

15.225,34
17.228,67
- 2.000,33

Sembla que aquest dèficit es degut al teatre extraescolar, ja se n’ha parlat en diferents
ocasions i està clar que cal solucionar-ho. Ja es va parlar amb el monitor, la idea és
ajuntar l’oferta d’extraescolars amb l’altre institut del poble. (Consultar actes
anteriors).
5. Concurs instagram: definir les bases. Es posposa per la següent trobada.
Se li demanarà a la Núria que faci una proposta més definida per la propera reunió.
6. Entrades al centre a les 8 del matí. Com podem col·laborar? Veure el
punt 1 de l’AMPA. L’Albert farà una proposta de carta per enviar a les famílies des de
l’AMPA. Es pot tornar a recordar usant les xarxes socials, instagram. D’aquest darrer
punt se’n cuidarà la Núria.
7. Registre d’assistència del professorat. A diferència de cursos anteriors,
sembla que aquest any quan hi ha hagut alguna baixa s’ha cobert força ràpid.

8. Camins escolars, qui ho portarà? , reunió del 26/11/18. L’objectiu és
analitzar els punts negres dels camins que es fan servir per anar a l’escola. Garantint la
seguretat amb passos de zebra, agents cívics, carrils bicis. En aquest punt es podria
incloure el tema de circulació a les entrades i sortides de l’institut. Una possible
proposta, també contemplada des de l’institut, seria que obrissin la porta del darrera
que està molt més a prop del pàrquing. Se li pot fer arribar aquesta proposta al Xavi
Benito directament.
9. Fra. empresa Unportal 914,76 €
Es fa efectiu aquest pagament. Es tracta del portar d’orientació de CF i
batxillerat. Ho va demanar el centre..
10. Gestió vagues dels alumnes. Proposta Sr. Albert Jiménez Donat que
aquest any s’han fet ja moltes vagues, preocupa la quantitat de hores de classes que
s’han perdut. Es proposa fer una reflexió sobre això en el proper consell escolar
municipal. Donat que volem convocar als representants dels alumnes (4 representants
al Consell Escolar, tot i que també es pot obrir als delegats de classe) se’ls comentarà
aquesta situació i se’ls oferirà la possibilitat de pensar en altres actuacions en senyal
de protesta.
11. Resultats pressupost Participatiu de l'Ajuntament. Les opcions
finalment triades han estat: millores en la seguretat viària, millora en la il·luminació de
passos de vianants, instal·lació d’un WC públic a la plaça del silenci i adquisició de
joguines compartides als parcs infantils.
12. Segona sessió projecte Arrela’t Ajuntament. Es una proposta de
l’ajuntament per intentar promocionar el comerç de proximitat i així promoure que
des dels menjadors escolars es consumeixin aquest tipus de productes.

13. Repassar composició comissions i comunicació amb els associats.
Ho posposem a la propera reunió.

Propera trobada: dimarts 8 de gener a les 19:30.
Cal passar avís al director perquè convoqui als representants dels alumnes.

La secretària.

