CURS 2011-12
ACTA CORRESPONENT A L’ASSEMBLEA DE L’AMIPA REUNIDA EL DIA 7
DE NOVEMBRE.

ORDRE DEL DIA :
1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
2- INFORME ECONÒMIC: TANCAMNET EXERCICI 2010-2011 ( Gestió
feta per l’Amipa) I PRESENTACIÓ PRESSUPOST CURS 2011-2012.
3- INFORMACIÓ DEL DIRECTOR DEL CENTRE.
4- PROPOSTA PROJECTE DE PARES I MARES, AULA D’ACOLLIDA.
5- TORN OBERT .

1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Inicialment i seguint l’ordre del dia es procedeix a l’aprovació de l’acta de
l’assemblea general anterior.

2- INFORME ECONÒMIC:TANCAMENT EXERCICI 2010/2011
PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2011/2012.
El tresorer de l’Amipa, el senyor Esteve Corominas, comenta el resum
econòmic de tancament de l’exercici 2010/2011 i presenta el pressupost per a
l’exercici 2011/2012, dels quals lliura un còpia detallada als assistents.

Resum econòmic 2010/2011

Total ingressos------------------------------------------------------------------- 22.180,61€
Total despeses------------------------------------------------------------------- 20.849,61€
Romanent------------------------------------------------------------------------- 1.331,00€
Pressupost 2010/2011
Ingressos:
Quotes matriculació-------------------------------------------------------------- 13.000,00 €
Venda de llibres de text-------------------------------------------------------- 1.400,00 €
Romanent cura anterior-------------------------------------------------------- 1.331,00 €
TOTAL----------------------------------------15.731,00€

Despeses:
Quota FAPAES -------------------------------------------------------------------- 255,00 €
Sotrac (servei de biblioteca)----------------------------------------------------- 6.000,00 €
Autobús proves cangur------------------------------------------------------------- 500,00€
Tallers fi de curs--------------------------------------------------------------------- 600,00€
Viatge fi de curs 4t ESO i 2n Batx.----------------------------------------------- 1.000,0 €
Ajut comiat 2n Batx---------------------------------------------------------------500,00€
5 portàtils eduCAT 2.0------------------------------------------------------------- 2.139,0 €
3carros pels ordinadors portàtils eduCAT 2.0 ------------------------------ 2.524,02€
Projecte eduquem en família 2010/2011--------------------------------------- 200,00 €
Despeses bancàries ---------------------------------------------------------------- 200,00€
Altres despeses---------------------------------------------------------------------- 1.812,93€
TOTAL-------------------------------------------- 15.731,00€

Del menjador hi ha 20.000€ de diferència entre el que paga el Consell
Comarcal i el que abonem a l’empresa. Aquests diners seran per necessitats
de l’Inatitut.
3 – INFORMACIÓ DEL DIRECTOR DEL CENTRE.
Objectius per aquest curs:
- CAD (Comissió d’atenció a la diversitat)
- Potenciar l’assoliment de les competències (costa llegir, expressar-se).
Pla lector al primer cicle d’ESO (Joan Solana)
- Bon clima de treball i respecte al centre (reforma del reglament
disciplinari)
- Escolarització a secundària. Tots els instituts tenen un bony. Caldria un
nou institut però no hi ha diners.
- Setmana d’exàmens a Batxillerat.
- Projecte DRAC (entrada al món laboral)
- Exàmens de setembre
- Avançar en el procés de digitalització de les aules. Potenciar el moodle.
-

4 – PROPOSTA PROJECTE DE PARES I MARES, AULA D’ACOLLIDA.
L’aula d’acollida funciona ja fa 8 anys.
És un espai obert. Hi assisteixen 25 alumnes nouvinguts amb 6 professors a fer
suport.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO que voluntàriament hi vulguin anar hi dedicaran
una hora setmanal.

També hi intervenen mensualment unes mediadores: gambiana, magribina i
xinesa.
Els objectius que es proposen són:
- Reforçar els processos d’inclusió socials i escolars de l’alumnat nouvingut i les
famílies.
- Oferir eines a mares i pares per conèixer el nostre sistema educatiu i quin
itinerari formatiu realitzen els seus fills.
- Facilitar l’apropament entre el centre i les famílies.
- Crear espais d’intercanvi entre fam. nouvingudes i autòctones per consolidar
processos d’inclusió i cohesió social.
- Donar a conèixer diferents recursos que la ciutat ofereix (escola d’adults,
biblioteca, espai jove, benestar social,...)
Aquest curs s’intentaria iniciar un apadrinatge que consistiria en posar en
contacte una mare/pare/família nouvinguda (haurien de tenir un coneixement
suficient de català i/o castellà) i una d’autòctona per iniciar un procés de relació
social.

5 – TORN OBERT
Es demana si es pot aconseguir els correus electrònics de tots els alumnes i
pares del centre per a una millor comunicació.
En Víctor Villasante, president de l’AMIPA, convida a tothom a formar-ne part. I
es convoca la propera reunió de la junta el dilluns 12 de desembre a les 9h del
vespre a la biblioteca del centre.

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada aquesta Assemblea
General a les 10h del vespre.

