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1. Presentació 

Primerament explicar que la Junta actual vàrem ser escollits a l’Assemblea 

extraordinària de juny, per tant portem al càrrec uns poquets mesos. Per una altra 

banda explicar que ni a l’Assemblea extraordinària ni a l’ordinària de novembre de 

2012 es va presentar cap Memòria. 

O sigui que sense tenir cap document previ intentarem exposar les tasques, activitats i 

funcionament de l’AMPA durant el curs 2012-2013 per fer balanç i poder plantejar 

propostes per aquest nou curs.  

 

2. Tasques de l’AMPA 

2.1. Temps de migdia 

Aquest curs hem continuat amb l’empresa Cuina Justa, apostant de nou per 

l’alimentació saludable, artesana, de proximitat i solidària. Heu de saber que Cuina 

Justa és una empresa d'economia social que treballa pels drets de les persones amb 

fragilitats mentals o amb risc d'exclusió social. 

La valoració del curs va ser, en general, positiva, tenint en compte el handicap de no 

tenir cuina pròpia i haver d’oferir un servei de càtering. Amb la reducció a dues tardes 

lectives i sobretot amb la crisi i les retallades (poques beques de menjador) s’ha notat 

molt la reducció constant dels usuaris del servei. Esperem poder seguir oferint aquest 

servei tan necessari per alguns, pensem que per a molts joves l’àpat que fan a l’escola 

o a l’institut és l’únic àpat digne que fan al dia. I la seva viabilitat es veurà molt tocada 

amb el canvi a la jornada escolar continuada (només matins). 

 

2.2. Extraescolars 

En el curs 2012-2013, les activitats extraescolars ofertades van ser les següents: 

 Repàs de llengua (català i castellà) 

 Repàs de matemàtiques 

 Anglès (amb un grup de batxillerat i dos d’ESO, un de repàs i una altre de 

conversa 

 Futbol (amb dos grups, un de cicle inicial d’ESO i un altre de cicle final) 

 Tennis 

 Bàsquet 

 Teatre 

En general, totes les activitats van tenir poques inscripcions (excepte futbol) però es va 

valorar positivament que es mantinguessin encara que algun grup era clarament 



4 
 

deficitari amb 2 o 3 inscrits només (com les activitats de repàs). D’altres com bàsquet, 

teatre o anglès per a batxillerat no es van fer per manca d’inscripcions. 

 

2.3. Venda de llibres 

Aquest curs hem continuat per a l’ESO amb els llibres de text digitals (tema que 

s’encarrega l’Institut) i de la resta de llibres (batxillerat, graus, anglès i de lectura) ens 

encarreguem des de l’AMPA. Les famílies poden encarregar els llibres i recollir-los a 

l’institut i les famílies sòcies gaudeixen del seu descompte. Això sí, porta una gran 

feinada. Se’n fa una valoració positiva. 

 

2.4. Escola de Mares i Pares 

El curs 2012-2013 l’Escola de Mares i Pares va realitzar les següents xerrades:  

 Aprendre a educar (com aconseguir que els nostres fills siguin persones 

felices?) – l’onze de desembre. 

 Navegació segura a Internet (eines per detectar riscos potencials a la 

xarxa) – el disset de gener. 

 Taller–teatre: Valors, límits, conflicte, violència (relacions en 

l’adolescència) – aquesta no es va arribar a fer. 

Creiem que és una activitat molt interessant encara que l’assistència és bastant minsa. 

Hauríem de millorar en el tema de propaganda (web, mailing, nota a les famílies...) per 

assegurar que el màxim de gent estigui informada de tot el que es fa, quan i com. 

 

2.5. Pàgina web 

Aquest curs, hem endegat la pàgina web. Es va contractar a través d’una empresa que 

va dissenyar l’estructura i es fa a través d’una plantilla que és bastant rígida, no permet 

gaires canvis de disseny. Però com a mínim ja tenim pàgina web. S’ha començat a 

treballar per a tenir una pàgina més fresca i intuïtiva.  

També s’ha continuat utilitzant el correu electrònic per a enviar diferents informacions 

a les famílies de l’institut. Per això és important tenir actualitzades les adreces 

electròniques de totes les famílies sòcies. 

Les adreces són les següents:  

 Web:   http://www.ampajoanbrossa.cat 

 Correu:  ampajoanbrossa@hotmail.com 

 

 

 

http://www.ampajoanbrossa.cat/
mailto:ampajoanbrossa@hotmail.com
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3. Funcionament de l’AMPA 

3.1. AMPA i l’ Institut 

L’ AMPA col·labora amb la direcció de l’institut, a la qual transmet opinions i propostes 

de les famílies. D’acord amb la legislació vigent, l’AMPA té un representant amb veu i 

vot en el Consell Escolar, òrgan directiu de l’institut, a part dels representants de les 

famílies escollits directament per sufragi que són 3 més. El Consell Escolar es reuneix 

almenys un cop cada trimestre. A més a més funcionen diverses comissions de treball 

del Consell amb la participació dels representants de les famílies, com la comissió 

permanent, l’econòmica, la de diversitat... Aquest any van haver-hi eleccions i es van 

renovar dos representants de les famílies, sortint escollits: Toni López i Eduard Juvé, a 

part de la renovació de la representant de l’AMPA, que actualment és Mercè Ginés. 

A part l’ institut i l’AMPA es reuneix per a tractar diferents temes cada cop que sorgeix 

la necessitat. 

 

3.2. Reunions de l’AMPA 

El curs 2012-2013, a l’Assemblea extraordinària de l’AMPA, es van renovar els càrrecs 

de la Junta, entrant un nou tresorer, secretari, vicepresidenta i president. També hi va 

haver entrada de nous vocals, especialment pares i mares d’alumnes de cicle inicial. 

Com a norma , aquest curs les reunions de la Junta de l’ AMPA han tingut lloc el 

segon dilluns del mes ( si no s’especifica el contrari ). Cal recordar, un cop més, que 

les reunions són obertes a tots els pares i mares de l’institut i que qualsevol membre 

de l’ AMPA pot formar part de la Junta. 

 

3.3. Comissions 

Des de l’AMPA  es procura funcionar per comissions per a millorar i repartir la feina 

que s’ha de fer durant tot el curs. 

Les comissions d’aquest curs van funcionar una mica a cop de voluntariat individual. 

És un tema a millorar clarament. 

 

3.4. Enllaços 

El curs passat, a l’últim Consell escolar es va aprovar la figura dels enllaços de curs. 

L’enllaç és un representant dels pares i mares de cada classe amb la finalitat de 

millorar la comunicació i la col·laboració entre els pares, especialment per a les 

activitats en les quals l’Institut o l’AMPA estigui involucrada. Els enllaços s’encarreguen 

de transmetre a la resta dels pares i mares de la seva classe les informacions d’interès 
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del Consell, de l’AMPA, dels tutors o la Direcció. A la inversa, els enllaços també 

transmeten queixes, propostes, sol·licituds etc. des d’una classe al Consell, a l’ AMPA, 

a l’institut.  

I justament per la finalitat que té, des de l’AMPA valorem molt la figura de l’enllaç i el 

seu bon funcionament, pels resultats positius que es poden aconseguir quan les 

famílies acompanyen el procés educatiu dels seus fills i filles.  

 

3.5. Voluntariat 

Volem destacar la importància que té el voluntariat per part de mares i pares de 

l’institut. Sobretot en moments puntuals com la campanya de llibres al començament 

de curs. 

 

3.6. Finançament 

L’AMPA té com a via bàsica de finançament les quotes de les famílies sòcies. 

Pel que fa referència a les subvencions de l’administració pública, comentar que hi ha 

hagut una gran retallada de totes elles, que comporten molta feina burocràtica (ho fan 

complicat amb excés), havent de dedicar moltes hores de molts voluntaris de l’AMPA. 

Però creiem que és un tema a plantejar-nos-ho pel futur.  

 

4. Relacions Institucionals 

4.1. L’AMPA i altres associacions 

L’ AMPA forma part de la FaPaC (Federació d’Associacions de Pares de Catalunya i la 

Coordinadora d’ AMPAS (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) del districte 

Horta–Guinardó.  

Aquest curs, vam estar en contacte amb l’AMPA de l’Institut Goya per a crear ponts de 

col·laboració entre les 2 AMPAs. Especialment en el tema de la proposta de jornada 

compactada. A través de la Coordinadora vàrem contactar amb les Ampes de l’Institut 

Carrasco i de les escoles adscrites als 3 instituts i vam realitzar una xerrada al Mas 

Guinardó, amb una molt bona assistència de públic, i la participació de dos experts en 

el tema per donar-nos arguments a favor o en contra del canvi de jornada. 

De totes maneres, la coordinació entre AMPES i especialment amb les nostres veïnes, 

és una de les tasques que s’han de millorar i aprofundir en el futur. 

 

 

Junta de l’ AMPA 


