ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA INSTITUT SALAS XANDRI
28 de Juny de 2016

S’obre la sessió a les 21:15 a St. Quirze del Vallès amb la presència d’Esther Arcas
Canalias 34.748.795-G, Mª Bella Gómez Fernández 52.622.223-V, Mª Belén Serra
Gallego 34.744.111-N i la assistència de 8 associats.
Amb la següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
INFORMACIONS GENERALS DE L’INSTITUT
INFORMACIÓ DE GESTIÓ PER COMISSIONS
SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I QUOTA 2016-2017
FEDERACIÓ DE LES AMPA DE ST QUIRZE
PRECS I PREGUNTES

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Es procedeix a la lectura de l’acta anterior i és aprovada per unanimitat dels presents.

2. INFORMACIONS GENERALS DE L’INSTITUT
Està prevista la construcció d’una escala d’accés la planta superior de l’edifici per als
alumnes de l’institut. La idea és tenir 2 accessos diferenciats, l’antiga escala per als
alumnes de l’escola i aquesta nova, per als alumnes d’ESO. A partir del curs vinent,
els alumnes entraran per la part de darrere de l’escola, com fan els alumnes de
l’escola, en comptes d'entrar per l’Avinguda Egara.
Tant l’Institut com l’AMPA, disposen d’una web en la qual es penja tota la informació
d’interès. Es recomana a tots els pares i mares que es registrin a les 2 webs per rebre
totes les actualitzacions. Es recorden les webs:
Web AMPA ISX http://isx.cat/.
Web ISX http://salasixandri.cat/

3. INFORMACIÓ DE GESTIÓ PER COMISSIONS
Pel que fa a les activitats extraescolars, se n’han ofert 3 durant el curs 2015-2016. A
totes elles calia inscriure-s’hi amb un cost de 10€ per activitat si es feia al juny i de 15€
si es feia al setembre.
●

Anglès; impartit per l’Elms School a les instal·lacions de l’ISX els dilluns i
dimecres de de 15:45 a 16:45 amb un cost de 76€ mensuals.

●
●

Mecanografia; impartit per Art Typing a les seves instal·lacions 2 dies de
15:45 a 16:45 amb un cost de 45€ mensuals.
Aula d’estudi; espai per l’estudi i que l’alumne pugui fer deures i/o
estudiar de dilluns a dijous (4 dies) de 15:45 a 16:45 a les instal·lacions
de l’ISX amb un cost de 35€ mensuals. Aquesta extraescolar no va
arribar a fer-se perquè no hi van haver inscripcions.

Pel que fa al servei de menjador i acollida matinal:
●

●

Menjador; s’ofereix diàriament de 15:00 a 15:45, menú complet i servei
de monitoratge, per 109,74€ mensuals els nens i nenes que es queden
cada dia. Es dona l’opció de comprar 15 tiquets per 105€ per als
esporàdics.
Acollida matinal; s’ofereix de 07:30 a 08:30 amb un cost de 28€
mensuals per 1h. diària fix i 4€ esporàdic. En cas de fer ½ hora, el cost
és de 15€ mensuals i 3,5€ per als esporàdics.

Està previst tornar a oferir tant les 3 activitats extraescolars com el servei d’acollida i
menjador per al curs vinent 2016-2017.

4. SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I QUOTA 2016-2017
Desde l’AMPA s’ha treballat per poder seguir oferint, igual que es feia a l’escola
Purificació Salas i Xandri, la socialització dels llibres per a l’Institut. Acollir-se al
sistema de socialització és voluntari i té un cost de subscripció al servei de 10€, 1
única vegada, i una quota anual de 70€/any. Aquesta quota pot variar en funció dels
llibres que sol·liciti l’equip de mestres per cada curs.
Es va contractar una empresa que ens folrés els llibres socialitzats però hem trobat
que “ha sortit car” en relació al servei rebut i tenim previst per al curs vinent comprar
des de l’AMPA els folres i donar-los a cada alumne juntament amb els llibres perquè
els folrin.
Al principi de curs, se li entreguen els llibres a cada alumne juntament amb una graella
per tal de fer un seguiment de l’estat dels llibres. Es demana la col·laboració de les
famílies per fer-ne un bon s.

5. FEDERACIÓ DE LES AMPA DE ST QUIRZE
S’ha creat la Federació de les AMPA de Sant Quirze, de la qual formem part, per mirar
de treballar conjuntament i poder oferir a totes les famílies serveis complementaris.

6. PRECS I PREGUNTES

Es consulta si per 2n. d’ESO s’ha de seguir pagant una quota de socialització de 70€
ja que per aquest curs, a part dels llibres de lectura, l’equip de mestres ha sol·licitat 1
únic llibre. A 1r. d’ESO, a part dels llibres de lectura, han treballat amb 3 llibres.
S’acorda, per unanimitat, reduir la quota de socialització a 50€ per als alumnes de 2n.
d’ESO.
Es fa una menció especial de satisfacció per part dels pares i alumnes sobre la
implicació i l'evolució del curs per part de l’equip docent.

Sense cap més tema a tractar, es tanca la sessió a les 22:05

