
El passat dimarts , dia 16 d'octubre de 2012 es va celebrar l'Assemblea de l'AMPA de l'INS Montgròs de Sant 
Pere de Ribes amb el següent ordre del dia :

1. Memòria d'activitats i econòmica del curs 2011-12.
2. Retallades al nostre Centre. Accions a fer.
3. Projectes pel curs 2012-13
4. Precs i preguntes

1.-Memòria d'activitats i econòmica del curs 2011-12.

           Es presenta el document adjunt sobre la memòria d'activitats fetes i s'informa que a final de curs el 
saldo econòmic era de VINT-MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS.. Es comenta que la nostra AMPA no va 
voler fer despeses infraestructurals a l'edifici provisional i que els diners que rebia s'utilitzaven únicament per 
activitats pels nois i noies. 
           Aquest estiu la Direcció del Centre ens va demanar un seguit de prioritats que l'AMPA va estar d'acord 
a subvencionar : prestatgeries per a totes les aules, bancs dels vestidors, el material que ha necessitat la 
USEE pel seu projecte de Pla de transició a la vida adulta (rentadora, estovalles,estenedor,...),i l'arreglo de 
12 portàtils que tenia l'AMPA dels que es van comprar als inicis del Centre.

2.-Retallades al nostre Centre. Accions a fer.

            Assisteix a l'assemblea el Josep Riera, professor del Centre i delegat sindical de la CGT i ens informa 
de com afecten les retallades al nostre Centre i a l'ensenyament en general. Es valora que és un tema prou 
important per parlar i  ens autoconvoquem pel dilluns dia 22 per a celebrar una nova assemblea i parlar 
únicament d'aquest tema.

3.- Projectes pel curs 2012-13

         Assisteix també a l'assemblea  la directora del Centre, Susanna Soler per explicar-nos els tres 
Projectes que ens ha aprovat el Departament d'Educació:  El PILE (Pla Integral de Llengües 
estrangeres) a partir del qual s'impartirà al Centre durant un trimestres una assignatura de l'àrea de 
ciències o tecnologia en ànglès i català a tots els nivells del Centre, el COMÈNIUS a través del qual 
l'alumnat de tercer podrà fer un intercanvi amb un institut d'Austria treballant i aprofondint sobre la 
discapacitat i diferents formes d' integració d'aquest alumnat, i l'intercanvi en llengua alemanya on 
l'alumnat que va començar aquesta assignatura el curs passat pot fer un viatge cultural i de convivència 
amb un institut d'Alemania.
      
         S'expliquen les activitats que des de l'actual Junta s'han anat fent per tal de tirar endavant el curs 
2012-13 : 

• Menjador : donat que la quantitat d'alumnat que necessita aquest servei s'ha reduït moltíssim 
per l'horari compactat, s'ha signat un acord amb la cooperativa que porta el menjador de Can 
Puig per tal que faci també el nostre. El preu és de 6'20€ (fixe) i 6'80€ (esporàdic); també es 
preparen unes carmanyoles al preu de 4'80€ per poder-se emportar.Donades les noves 
característiques del menjador aquest curs, s'ha hagut d'acomiadar i indemnitzar amb la quantitat 
de 2.500€ a la monitora que teníem contractada els curs anterior. Així mateix s'han hagut de 
pagar 150€ de despeses de gestoria.

• Aula-guia: enguany es continua aquesta activitat iniciada dos cursos enrera per tal de donar 
suport a l'alumnat que ho necessiti. Es farà els dilluns de 16'45h a 17'45h i serà gratuït. Es fa a 
través de dues mares voluntàries i una persona contractada per l'AMPA que dóna suport a l'àrea 
de les matemàtiques.



• Activitats extraescolars : des de l'Associació Esportiva de l'institut i coordinats amb l'Associació 
Esportiva de Can Puig s'han proposat diverses activitats extraescolars. S'està fent el recull de les 
que han tingut més èxit i es tiraran endavant aquelles que aconsegueixin un grup prou gran per a 
mantenir-la ja sigui a les nostres instal·lacions com a les de Can Puig.. A finals d'octubre sabrem 
quines són les que es podran tirar endavant. Totes es faran en horari de 16h a 17'30h .

• Acord amb una empresa informàtica : Donat que aquest curs el Departament d' Educació ja 
no ha subvencionat el Projecte 1x1 i les famílies han hagut de comprar el portàtil pel seu compte 
i que els antics han deixat de tenir garantia, des de l'AMPA hem signat un conveni amb l'empresa 
DESIGNERTIC de Ribes per tal d'oferir  amb millors condicions (a les families sòcies de l'AMPA) 
serveis de reparació, neteja de virus, etc dels ordinadors que s'utilitzen al Centre com d'altres 
aparells electrònics que calgui. Aquesta empresa es compromet a fer tallers i xerrades sobre 
temes lligats a les noves tecnologies, les xarxes socials, etc tant per a les famílies com per a 
l'alumnat de forma gratuïta.

    S'informa també de les propostes de col·laboració que des de l'Equip Directiu del Centre han 
prioritzat:

• Biblioteca: Es proposa que es formi un grup de treball coordinat per la professora Lola Giraldo 
per a començar a organitzar i repartir tots els llibres que tenim a les capses de la biblioteca.

• Hort i ajardinament del Centre : Des del Projecte d'Intel·ligències múltiples i des de la USEE es 
vol tirar endavant un treball d'hort al pati del Centre (pels nois i noies de la USEE, ja que aquests 
tenen dificultats per arribar a les parcel·les entregades per l'Ajuntament dels horts municipals) i 
d'ajardinament de la part exterior. Es farà un grup de suport que es corrdinarà amb ells per tirar-
ho endavant.

• Castanyada i Halloween : Aquest any el Centre no s'organitzarà per comissions sinó que 
diferents grups de professorat organitzaran diferents festes i activitats al llarg de l'any. Nosaltres 
col·laborarem en cadscuna d'elles a mesura que es vagin organitzant. Per la de la Castanyada i 
Halloween ja han sortit quatre mares voluntàries per fer els tallers que es realitzaran els dia 31 
d'octubre a partir de les 11'30h del matí. Aquesta festa la coordinen la Lola Giraldo i la Verònica 
Arrufat.

Es presenten altres propostes per diferents persones de l'assemblea i es planteja la possibilitat d'utilitzar 
l'espai de l'institut per a fer activitats per adults que suposi un possible benefici econòmic per a l'AMPA. 
S'acorda comenta-ho a la Directora del Centre i en funció de si espot o no es pot, es decidirà en cada 
cas -tenint clar que han de ser propostes que tinguin a veure amb el món educatiu-.  Les propostes que 
es fan són.

• Taller per persones adultes de com escriure novel·les.
• Taller de dansa creativa, a càrrec de Eva Hernández Jover -professora titulada de dansa per 

l'Institut del Teatre de Barcelona.
• Cursos de cuina per persones adultes i per adolescents a càrrec d'una chef de l'Escola de 

Restauració de Sitges.
• Crear un “banc de temps” per treballar i començar a organitzar una manera diferent de 

“compartir coneixements” i experiències.

Totes les persones presents ens vam autoconvocar pel dilluns, dia 22 d'octubre a les 20h per tal de 
començar a organitzar-nos i iniciar el camí de la nova AMPA de l'INS Montgròs.

Sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, a les 21h per donar pas a l'Assemblea Extraòrdinaria 
on aprovarem els estatuts i la nova Junta de la nostra Associació.

 La Presidenta                                                                                  La Secretària
Sra.Núria Regojo                                                                            Sra Chus de Castro Sánchez


