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

Data: 10/12/2020 

Lloc: Virtual plataforma meet.  

Assistents membres de la junta: Casi Ortega, Xavier Cubeles, Margar Bernardez, Anna Frank, 

Pepo Segura i  Mònica Suils, 

S’excusen: Núria Garriga, Francesca Masclans i Sílvia Güell. 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta del curs anterior. 
2. Propostes presentades a l’institut per part de les famílies.  
3. Projectes en els que col·laborem. 
4. Balanç del curs 2019-20. 
5. Pressupost 2020-21. 
6. Canvi de nom de l’associació.  
7. Renovació de càrrecs. 
8. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió:  

Es fa una roda de presentació de tots els assistents tant del membres de la junta com de les 

persones que s’han unit a la reunió. La presidenta també fa una presentació general de 

l’associació i justifica la importància de la seva existència.  

1.-Aprovació de l’acta del curs anterior.  S’informa de que es va fer arribar a tots els assistents 

a l’assemblea i a més està penjada al bloc de l’associació. Per tant si ningú té cap esmena 

s’aprova l’acta.  

2.- Propostes presentades a l’institut per part de les famílies.  

La presidenta explica les propostes que s’han fet arribar a la direcció del centre durant aquest 

inici de curs a partir de les propostes que ens van fer arribar les famílies al correu electrònic  de 

l’AMPA 

- Propostes al voltant de la millora del  Pati, tenint en compte que aquest podria ser un 

espai d’aula més, sobretot en l’actual situació de pandèmia.  

- Proposta sostenibilitat  

- Pes de les motxilles. 

Es van fer arribar aquestes grans aportacions al director en una de les trobades durant l’inici de 

curs. La resposta del centre en relació al projecte pati , va ser que s’havia començat a treballar 

en aquest projecte en el curs anterior però amb la situació actual covid quedava una mica 

aturat. També hi ha previstes inversions per part del departament per la millora d’aquest espai 

que tenen a veure sobretot amb l’accessibilitat des de la zona del carrer al pati.  Pel que fa a la 

sostenibilitat, s’ha creat una comissió amb alumnes i professors i ens han fet arribar algunes 

de les idees i les propostes. Han rebut bé la nostra participació/implicació en el projecte. 

Actualment ja s’ha fet distribució de contenidors, inici del projecte anella a 1r d’ESO.  Al gener 

tenim una trobada amb la comissió. Ells també vinculen aquest projecte amb el projecte pati. 

(Es fa referència a la millora de l’arbrat, papereres...) 



Pel que fa al pes motxilles, es un tema que no ha quedat resolt,  queda obert i no sembla de 

fàcil resolució ja que implica molts altres aspectes com: coneixements digitals professorat, 

material didàctic adequat...  

3.- Projectes en els que col·laborem. 

La secretària informa de tots els aspectes en els que col·labora l’AMPA : 

- Gestió del projecte de reutilització de llibres a través de l’empresa d’Iddink 

- Subvenció econòmica a l’associació esportiva Manuel Blancafort adreçada a alleugerir 

el cost de les activitats extraescolars que proposen. En aquest punt en Pepo explica 

una mica la nostra col·laboració amb l’associació esportiva. Actualment col·laborem 

amb el projecte bicicletes. Els hem acompanyat amb reunions amb l’ajuntament per 

donar suport i fer més pinya i de moment avançarem els diners per instal·lar 

l’aparcament de bicicletes, tot i que l’ajuntament es va comprometre de paraula a 

assumir aquest cost.  

- Organització d’extraescolars des del curs passat en col·laboració amb l’altre institut 

públic del centre.  

- Pagament de la Psicòloga del centre 

- Pagament del portal d’informació d’estudis post obligatoris “UNPORTAL” 

- Bossa d’ajuts per a les sortides per tal de garantir que aquells alumnes que per motius 

econòmics no  poden assistir a les sortides vinculades amb els treballs de síntesi 

previstos a final de curs ho puguin fer.  

- Participació en el projecte pati i sostenibilitat a nivell de recursos humans, idees, com 

de recursos econòmics.  

 

Es comenta que amb l’ajuntament hi ha reunions en les que convoquen les ampes de tot el 

municipi però secundària queda una mica més de banda, per aquesta raó aquest any es va 

organitzar una trobada només les AMPA de secundària amb l’objectiu de conèixer els recursos 

als que podem accedir, des del departament de joventut o des d’igualtat i salut.  

En aquest punt i abans de seguir amb l’ordre del dia es demana als assistents si tenen 

qualsevol dubte o si volen fer alguna intervenció.  La Carme Melción s’ofereix a participar en la 

comissió de sostenibilitat. Treballa a l’administració pública en l’àmbit de la sostenibilitat, pot 

aportar molt. Es poden fer moltes coses també a nivell del servei comunitari, proposa una 

idea: https://www.diba.cat/mediambient/a-prenem-el-sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.diba.cat%2Fmediambient%2Fa-prenem-el-sol


4.- Balanç del curs 19-20 

 

En Casi, tresorer sortint,  explica el balanç del curs passat. Hi ha algunes famílies que no ha fet 

els abonaments totals dels extraescolars (10 de teatre i 2 de mecanografia). Caldria insistir una 

mica en el tema i anar recordant a les famílies que cal acabar de fer els pagaments. Es decideix 

que ja que aquest deute surt a l’aplicació TPV, no es seguirà insistint.  

Es comenta que hi ha alguns pagaments pendents degut a un tema de bloqueig del compte 

bancari per actualització d’ajuts. Caldrà enviar l’acta de la sessió amb les dades actualitzades 

dels membres de la junta. 

Aquest any les despeses de gestió de l’assessoria han estat gratuïtes. Es comenten també les 

comissions que es queden per TPV en els pagaments de quotes d’AMPA i d’extraescolars. 

Degut a activitats que no s’han dut a terme i a pagaments que  ens han fet iddink, han quedat 

més diners.  

Per gestionar el TPV hi ha una persona que ens pot ajudar, Irene (el telèfon de contacte el té la 

Cesca) fins i tot ens poden ajudar a enviar correus i gestionar el tema de pagaments per 

família.  



Es comenten les aportacions degut a l’ús del sistema de reutilització de llibres, aquestes 

aportacions van en relació als alumnes que utilitzen aquest servei, com que cada cop hi ha més 

alumnes que el fan servir les aportacions són més gran:  

Alumnes Iddink curs 19-20: 379 

Alumnes iddink curs 20-21:  416 

5.- Pressupost del curs 19-20 

En Casi presenta el pressupost previst per aquest curs 

 

S’aprova el pressupost que es presenta per unanimitat.  

Es comenta que hi ha un saldo final previst que es va mantenint des de fa uns anys, i la 

voluntat que té l’AMPA de poder-lo invertir, en aquest sentit i relacionat amb el projecte de 

sostenibilitat es presenta alguna proposta com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, fet que 

implicaria una disminució de la despesa energètica del centre. La dificultat està en poder 

trobar l’espai i el moment adequat per poder fer aquesta inversió i sobretot que l’institut hi ha 

d’estar d’acord....  



 

6.- Canvi de nom de l’associació. 

Es proposa el canvi de nom de l’associació de AMPA a AFA. Aprofitant la renovació de càrrecs. 

És un canvi d’estatuts que es faria més endavant i s’actualitzaria el registre existent. 

 

7.-  Renovació de càrrecs i estatuts 

Càrrec Nom 

President/a Margar Bernárdez 

Secretari/a Mònica Suils 

Tresorera Francesca Masclans 

Vocal (es manté) Xavier Cubeles 

Vocal (es manté) Sílvia Güell 

Vocal  Pepo Segura 

Vocal Anna Frank 

 

S’aprova la renovació dels càrrecs i també la renovació dels estatuts de la junta que inclouran 

el nou nom: AFA Manuel Blancafort 

Es demana als assistents si volen incorporar-se a la Junta o si bé voldrien participar en algunes 

de les comissions que hi ha organitzades sense formar part de la junta   Es descriuen les 

comissions que hi ha actualment: llibres, comunicació, cantina i projectes. És una forma 

d’acostar-te a l’institut.  

Una de les persones assistents, Maria Gracia Martínez  s’ofereix com a representat de l’AMPA 

en la comissió de  garanties d’admissió de  matriculacions. ( En aquesta comissió es vetlla 

perquè la matrícula en els centres sigui correcta i no hi hagi cap problema) A través de la 

FAPAC representa a les AMPES del Vallès Oriental. La FAPAC busca famílies com a 

representants en aquesta comissió de matriculació. La Maria Gracia forma part de la comissió 

des del 2013. Normalment ella va directament al centre a buscar la informació. Demanem que 

ens faci arribar a nosaltres també aquesta informació ja que les dades de matriculació les 

coneixem uns mesos després de que hagi passat el període de matrícula.  La Maria Gràcia en 

deixa les seves dades. 

Sense cap més aportació s’aixeca la sessió.  

La secretària  

 

La Garriga, 10 de desembre de 2020 

 


