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AMPA INSTITUT VILA DE GRÀCIA 

 

 

 

 

Acta de la Assemblea General de l’AMPA IES Vila de Gràcia 
 

Barcelona, 30 de novembre de 2016 

 

 
Reunides les persones que figuren en el llistat del marge s’inicia la reunió d’acord 

amb l’ordre del dia previst. 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l' Assemblea anterior (30 /11/2015 ) 

En no haver cap esmena s’aprova l’Acta de la Assemblea del 30 de novembre del 

2015 
 

2. Presentació i aprovació de l'estat de comptes del curs 2015- 2016 

Informa Eduard Viu.  S'informa que en execució de l'acord pres a l'anterior 

Assemblea, aquest curs 2015-2016 és el darrer que incorporava una partida destinada 
al pagament d'una part del sou de la bibliotecària. En el seu lloc, es crearà una nova 

partida, pel curs 2016-2017, destinada a projectes col·laboratius amb el centre. Les 

despeses més grans, com en el curs anterior, son les corresponents a: 
- Fons solidari (ajuts puntuals a determinats per famílies amb més dificultats 

econòmiques) 

- Col·laboració en el pagament del sou de  la bibliotecària 

- Pagament dels premis als guanyadors dels concursos anuals de Nadal Carnestoltes i 
Sant Jordi. 

- Llibres per a la biblioteca 

- Altres despeses de l'Ampa son les xerrades de l'Escola de Pares i Mares, la quota de 
la FAPAC, i un apartat de diversos, destinat a pagar els alumnes que atenen la 

porteria el dia de les xerrades o de l'assemblea.   

 
S'aprova l'estat de comptes per unanimitat. 

 

3. Presentació i aprovació del pressupost del curs 2016 - 2017 

 
Informa Eduard Viu. S'informa que el curs 2016-2017 i, probablement degut al nou 

sistema d' inscripció a l'Ampa a ravés de les domiciliacions, i també de les nuoves 

quotes, han augmentat lleugerament els ingressos. 
Es reservarà una partida de 300 euros, per a les tasques que duran a terme les noves 

Comissions creades. 

S'incorpora també una nova partida en concepte de comissions bancàries, atès que a 
través del procés de domiciliació podem tenir alguns rebuts retornats que generen 

comissions.  

S'informa també que l'aportació de l'Ampa cap a l'Institut, que en els darrers cursos 

anava destinada a col·laborar en el sou de la bibliotecària, aquest any serà per a 
subvencionar algun tipus de projecte educatiu . 

 

La Silvia Méndez ens recorda que s'havia parlat de buscar algun projecte relacionat 
amb la orientació professional dels alumnes o bé de col·laborar en pagar monitors 
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que acompanyessin els alumnes en les sortides i evitar així que les classes quedin 

sense professor. 
 

Es manté la partida destinada a llibres, a premis escolars i a les xerrades de l'Escola 

de pares i mares. 
 

S'aprova el pressupost per al curs 2016 - 2017 per unanimitat 

 

4. Memòria activitats curs 2015 - 2016 
 

S'informa que s'ha enviat la Memòria de les activitats per correu electrònic a tots els 

socis amb data  18 novembre de 2016. S'aprova. 
 

Jordi Plana comenta que de forma acordada amb l' Institut, es podria mirar de 

millorar algun dels aspectes que van sorgir i que van ser objecte de demanda per les 
famílies, en la sessió de debat "Parlem del Vila". 

 

 

5. Resultats de les eleccions al Consell Escolar 

 

S' informa dels resultats de la votació, que ha tingut lloc el dia d’avui, per a l’elecció 

dels representants dels pares en el Consell Escolar. Ha sortit escollida com a 
representant la Sílvia Méndez. La Presidenta suggereix un aplaudiment per a animar-

la a ella i també un  d' agraïment a la Carme Pedra, per tota la tasca realitzada. 

               

  6. Torn obert de paraules 

 

La presidenta informa que el proper dia 17 de desembre hi haurà la primera acció 

duta a terme per la Comissió d'Iniciatives familiars, de la qual s'enviarà informació a 
totes les famílies en breu. Es tracta d'una botifarrada solidària com a cloenda de les 

activitats que els nois i noies del Vila estant realitzant en solidaritat amb els refugiats. 

 
La Sílvia Méndez recorda la celebració de la propera Junta de l'Ampa el proper dia 

12 de desembre a la que  tothom hi està convidat. 

 

 
I sense més temes per parlar, s’aixeca la sessió, a dos quarts de nou del vespre. 

 

Esther Martin         Maria Folguera 
Presidenta        Secretària 

 
************************************************************************ 

Si volem que l’AMPA segueixi endavant necessitem pares i mares que vulguin participar-hi 

activament.  
Interessats/des assistiu a la propera reunió o poseu-vos en contacte a través del nostre correu de l’AMPA: 

 ampaviladegracia@gmail.com 

 

************************************************************************ 

Si voleu més informació de l’AMPA i si voleu estar al dia del que passa a la comunitat educativa del nostre 

Institut, de Gràcia, de Barcelona, de Catalunya... no deixeu de consultar el blog de l’AMPA: 

 ampaviladegracia.wordpress.com 

 

Si hi voleu col·laborar podeu enviar els vostres escrits al correu de l’AMPA:  ampaviladegracia@gmail.com 

 

************************************************************************ 
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