
Acta de la reunió de l’AMPA de l’Institut Manuel Blancafort 

Data: 12/11/2019 

Lloc: Biblioteca de l’institut. 

 

Assistents membres de la junta: Casi Ortega, Xavier Cubeles,  Estela Grandas, Núria Garriga i  
Mònica Suils, 

S’excusen: Mercè Garcia, Cristina Riaguas, Silvia Guell. 

 

Ordre del dia: 

Es fa una breu presentació de la junta de l’AMPA, principalment dels membres 

assistents. En aquesta presentació es comenta el càrrec i les tasques que desenvolupa 

cadascun i també es fa un breu explicació de l’evolució de l’associació durant els últims 

dos anys.  

• Balanç del curs 2018-19. 

En Casi presenta el Balanç del curs 18-19. (Annex 1). A mesura que es repassen les 

despeses i els ingressos es comenten diferents temes: 

- Poca afluència de participació de les activitats extraescolars. Es comenta 

que es va tenir la idea de fer una oferta conjunta amb l’altre institut del 

poble però això tampoc ha fet augmentar el nombre de nois/es inscrits. Es 

planteja si cal seguir mantenint aquesta oferta. Pel que fa a l’activitat 

d’anglès hi ha hagut un canvi en la gestió d’aquesta activitat, o més aviat el 

desconeixement de com es duria a terme aquesta gestió. El cobrament el fa 

directament l’empresa organitzadora i a més desenvolupa l’activitat a les 

seves instal·lacions. Creiem que si és així l’AMPA hauria de desvincular-se 

d’aquesta activitat el proper curs.  

- Pel que fa a la festa del 40è aniversari, sembla que finalment està prevista 

per la diada de Sant Jordi tot i que no tenim cap comunicació oficial per part 

del centre. Si que hi ha la intenció de col·laborar tot i que encara no s’ha 

definit com.  

- L’AMPA aporta un ajut al centre de 3000€. Una part d’aquesta quantitat es 

dedica al pagament  de l’accés a UNPORTAL, un web on els alumnes poden 

entrar i consultar tota la informació relativa als estudis postobligatòris. Es 

planteja si aquesta és la font d’informació adient donat que el Departament 

d’Ensenyament ja té un web amb aquest tipus d’informació. En tot cas és  

una de les poques coses en les que el centre ens demana col·laboració 

econòmica i per tant no deixa de ser la seva decisió. Es planteja la idea de 

poder dedicar aquests diners a millorar la orientació, o bé poden tenir amb 

més disponibilitat per als alumnes la figura de l’orientador.  



- El 10% del pressupost de l’AMPA es destina a ajuts per pagar sortides i 

activitat d’alumnes amb situacions econòmiques desfavorides. En aquest 

punt sorgeix de nou la idea que ja s’ha comentat en ocasions anteriors, les 

sortides que es fan al centre i que en molts casos corresponen a matèries 

com el Treball de síntesi, solen tenir un cost elevat. Es podrien buscar 

alternatives com els camps d’aprenentatge. El centre ja fa temps que les te 

organitzades i funcionen bé.  Es podria portar aquesta reflexió al consell 

escolar.  

- S’aprova el balanç del curs anterior per unanimitat.   

 

• Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2019-2020. 

En Casi presenta el pressupost basant en el del curs anterior (annex 2). S’aprova per 

unanimitat.  

o Bossa d’ajuts de l’AMPA a l’institut: recull de propostes. Es demanen idees 

per poder invertir a l’institut la part del pressupost destinada a la bossa 

d’ajuts al centre. Les propostes van encaminades a la millora del pati, ja que 

aquesta va ser una de les demandes fetes pels alumnes el curs passat. El 

centre va dir que ho estava estudiant ja que la millora del pati formava part 

del projecte de convivència del centre però de moment no es veu cap acció. 

Ho comentarem amb el director a la propera trobada. En aquesta línia 

també es proposa la compra de “jocs de taula”, potser per Nadal o en algun 

altre moment. Es podria demanar assessorament a “l’associació de jocs del 

al Torre del Fanal”. També es proposa la compra de llibres més seductors 

per als alumnes, còmics....  En algun moment del curs passat es va comentar 

que l’institut es plantejava la instal·lació d’una porta automàtica, una mena 

d’automatisme que permetés una millora en el control de sortides i 

entrades dels alumnes.  També es podria col·laborar en altres aspectes no 

tangibles com els projectes educatius. Es comenta que hi ha la possibilitat 

de que el CERAC pugi oferir xerrades-tallers sobre com treballar amb 

alumnes TEA (Trastorn de l’espectre autista) 

• Incorporació de membres de l’AMPA a la Junta: Candidatura a president/a. 

Es demana a les tres persones que han assistit a l’Assemblea i que no són de la 

junta si volen participar de les reunions mensuals que es fan. Es recullen els seus 

correus per informar-los.  

No hi ha cap candidatura per a president/a. Es comenta que la candidatura és més 

aviat testimonial, perquè es necessita tenir el càrrec de president però les 

tasques/responsabilitats estaran compartides entre tots els membres de la junta.  

Es proposa demanar-li al director que faci una carta adreçada a les famílies en la 

línia de la que es va fer fa un parell o tres d’anys. Així potser s’aconsegueix 

mobilitzar a més gent i aconseguir un candidat/a per la presidència. També es 

planteja actualitzar el nom de l’entitat  de AMPA a  AFA quan calgui fer la inscripció 

del nou/va president/a. 

 



 

 

Precs i preguntes.  

Es demanarà al secretari del centres si és possible indicar com a remitent a l’AMPA 

en els correus que s’envien mitjançant el sistema TPV. 

 

Propera trobada de la Junta: dimarts 10 de desembre a les 19:30h.  

 

 

La secretaria 

 

 

 

Mònica Suils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX1 (Balanç del curs 18-19) 

A.M.P.A          
I.E.S Manuel Blancafort         
La Garriga          

          

  BALANÇ DEL CURS 2018/2019 Saldo Pressupost    

  Saldo Banc   19.653,43      

  Saldo caixa   359,97      

  Saldo inici del curs  20.013,40      

            

 INGRESSOS          

            

  416 Quotes A.M.P.A.  10.400,00 10.350,00    

  Comissió Iddink curs 2017-18 2.025,38 1.975,34 l´any en curs el cobrem Nov. 

  Extraescolars:     4.500,00    

   10 Teatre (25 €)  2.050,00   
han acabat 
9   

   8 Robòtica (25 – 40 €) 1.545,00   
han acabat 
6   

            

            

 Total INGRESSOS    16.020,38 16.825,34    

            

 DESPESES           

            

  Esport Escolar  2.100,00 2.100,00    

  Psicòloga   3.900,00 3.900,00    

  Festes:     1.000,00    

   Concurs Instagram 30,00      

  Aportacions A.M.P.A. a l'Institut:   4.137,40    

   Unportal   914,76      

  Festa de Corpus  100,00 100,00    

  Aportacions A.M.P.A. Extraescolars   6.329,52    

   Teatre  2.985,88   falta pagar 2 IRPF 331,76 € 

   Teatre IRPF   331,76   2on. I 3er. Trimestre curs 17-18 

   Robòtica  2.140,00      

  Bossa sortides ajut  1.523,00 1.157,47 2 1er ESO 2 2on ESO 6 3er ESO 

  F.A.P.A.C.   370,68 370,66    

  Despeses A.M.P.A    200,00    

   Assessoria Moya 209,33   Fact.+ 3.000 € - Resum Anual – IRPF 

   TPV Teatre  19,00      

   TPV Robòtica 13,40      

  Comissions bancàries    24,00    

   Manteniment  42,00   9 – 12 € cada 3 mesos (a partir Abril) 

   Mant. B. Digital 104,06   7,26 – 12,1 € mensuals (Associació sense càrrecs fixes) (a partir Abril) 

            

            

 Total DESPESES   14.783,87 19.319,05    

            

  Saldo Banc   21.229,27      

  Saldo caixa   20,64      

  Saldo final de curs  21.249,91      



          

ANNEX 2 (Pressupost curs 2019-20) 

 PRESSUPOST DEL CURS 2019/2020     

        

        

 Saldo inici del curs  21.249,91    

        

INGRESSOS        

        

 Quotes A.M.P.A. 385 socis  9.625,00   

 Distribució de llibres 18-19  2.261,11   

 Extraescolars:      

  4 Robòtica   1520   

  6 Teatre   1512   

  2 Anglès   0 Ho cobren ells. 

  2 Mecanografia  342   

Total INGRESSOS    15.260,11   

        

DESPESES        

        

 Esport Escolar   2.100,00   

 Psicòloga    3.900,00   

 Festes institut  (40 Aniversari)  1000   

 F.A.P.A.C.    370,67   

 Aportacions A.M.P.A. a l'Institut  3.000,00   

  Unportal (940 €)     

 Despeses (Assessoria i TPV)  410   

 Comissions bancàries   193,2   

 Festa de Corpus   100   

 Bossa sortides ajut   1.200,00   

 Extraescolars:      

  4 Robòtica   1.520,00   

  6 Teatre   1.512,00   

  2 Mecanografia  342,00   

        

Total DESPESES    15.647,87   

        

 Saldo final de curs   20.862,15   

 


