
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D’ALUMNES DE L’INS ALEXANDRE DEULOFEU. 
 
Figueres a 15 d’octubre del 2018 a les 20:00 hores i en segona convocatòria 
s’inicia l’Assemblea General de mares i pares d’Alumnes de l’Institut Alexandre 
Deulofeu, amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2.- Estat dels comptes 2017-2018 
3.- Propostes pel curs 2018-2019 
4.- Creació de la nova junta 
5.- Intervenció del director del centre 
6.- Precs i preguntes 
 
Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior. 
 
La vocal Montse Gómez llegeix l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per 
unanimitat. 
 
Estat de comptes del curs 2017-18. 
 
La Mercè Terradas es presenta com a tresorera . Comenta l’estat de comptes 
del curs 2017-2018 en les seves diferents partides. (annex adjunt). 
 
Despeses: 11.012,78 € 
 
Ingressos:    5.550      € (quotes socis) 
    6.397,51 €  (comissions venda de llibres Abacus) 
    Total ingressos: 11.947,51 € 
 
Romanent:      9.402,14 € 
 
El detall de les partides es poden consultar en el full annexa. Un cop exposats, 
s’aproven els comptes del curs anterior. 
 
Propostes i pressupost pel curs 2018-19 
 
La Mercè Terradas explica que aquest any l’Ampa ha contractat una empresa 
que ha estat treballant aquest estiu en una nova web per l’institut . Serà operativa 
a partir d’aquesta setmana. 
S’habilitarà el gimnàs per realitzar les reunions d’inici de curs, doncs el menjador 
queda petit. l’Ampa ha comprat 150 cadires per aquest espai. 
Demana als assistents si tenen alguna idea per invertir els diners. 
 
Una mare demana a quin pressupost s’apliquen els diners que s’obtenen de la 
compra de llibres. 
 
La Mercè respon que s’apliquen d’un any per l’altre. Per exemple aquest any 
encara no sabem la quantitat perquè encara hi ha gent que està comprant llibres 
que faltaven. 



Intervé en Pere Gifre per explicar les actuacions que es faran al gimnàs per tal 
d’adequar-lo com a sala de reunions. 
 
Es presenta la Marta Sampol com a presidenta de l’AMPA i explica la iniciativa 
que es va iniciar l’any passat de venda de llibres al mateix institut. Els llibres 
d’ESO de text es venien a 10€ i els de Batxiller a 15€. Ens vam adonar que no 
anava gaire bé per l’hora, es va fer al matí. L’any vinent es farà per la tarda 
perquè pugui venir més gent.   
Explica que es farà un grup de gmail amb els socis de l’Ampa per tal de reenviar 
diferents ofertes i informació que arriben al correu de l’Ampa i poden ser d’interès 
dels socis, com ara promocions per anar al teatre. 
 
Es realitza el canvi de càrrecs que queda de la següent manera: 
 

- Presidenta: Marta Sampol Granés (40446442-E) 
- Secretària: Maria Rosa Punset Murillo (40440791-Y) 
- Tresorera: Mercè Terrades Cabañó (40433717-Q) 
- Vocals: Anna Giménez Durán (40432898-W) 
- Xavier Crespo Jubinyà (40443949-J) 
- Montse Gómez López (40437429-W) 
- Miquel Coll Maset (77961512-E) 

 
La presidenta demana als assistents si volen fer alguna proposta. 
Hi ha una persona que demana si es poden fer obertes les reunions de la junta 
de l’Ampa sense ser membre de la junta. Es mirarà si els estatuts contemplen 
aquesta possibilitat. 
Es demana si va anar bé la compra-venda de llibres a l’institut. Es respon que 
l’any vinent  es farà a la tarda perquè pugui venir més gent. El cas dels llibres de 
1er. ESO que aquest any encara no tenien les llistes per l’any vinent ja estarà 
penjat a la pàgina web de l’institut i podran accedir igual que la resta. 
 
Intervenció del director del centre 
 
En Pere Gifre explica la funció de l’Ampa a secundària. Complementa la 
suplència de finançament de la Generalitat. 
És molt important la implicació dels pares per la qual cosa demana que s’apuntin 
com a membres de la Junta. 
Explica l’inici de curs. Estem a màxims a la majoria de classes hi ha un ràtio de 
30/31 alumnes. Soms un centre que té un nivell de matrícula molt alt. Aquest any 
s’està assumint la pujada que hi ha hagut els anys passats a primària.  
Actualment tenim 850 alumnes. A Figueres a diferència d’altres poblacions de 
l’Empordà no va baixar la natalitat.  
A segon de Batxiller hi ha força baixes per mala informació o orientació. 
 
A Cicles formatius ens trobem el cas del curs de Cures d’Infermeria que es 
matriculen al juliol i al setembre molts ni comencen, sense dir res, ni donar-se de 
baixa per la qual cosa aquestes places no es poden aprofitar per gent que potser 
han quedat fora. Hi ha un conveni amb l’Hospital i es perden quatre o cinc 
alumnes cada any. 



A Farmàcia hi ha 23 alumnes per curs ( 1er. i 2on.). A cicles la inserció laboral 
és elevada. 
 
Hi ha un professorat de 72,66 membres i un claustre amb 79 professors. 
A selectivitat de 90 presentats han aprovat 89 (perquè va abandonar ). 
Hi ha un alumne que ha obtingut un premi extraordinari de Batxiller. 
 
Els objectius del projecte educatiu i de direcció és millorar els resultats en número 
de graduats de l’ESO, Batxiller i Cicles i també la cohesió social (s’intenta que 
ningú es quedi al marge per temes econòmics). Des de l’Ajuntament i el 
Departament donen dotació a les famílies que ho necessiten. el seguiment el fan 
des de Serveis socials. 
A Batxillerat hi ha molt abandonament escolar. Se’ls anima per tal que no 
abandonin i els vehiculen a Cicles Formatius de Grau Mig. Hi ha poca oferta de 
cicles a la zona. Els nois/noies s’han de desplaçar fins a Banyoles o Olot havent 
hi manca de transport públic que connecti aquestes poblacions amb Figueres. 
Comenta que s’han de veure les necessitats a nivell de comarca junt amb les 
empreses, que és a on s’han de fer les pràctiques. 
Als cicles formatius la inserció és molt elevada i s’ha de tenir gent formada. 
 
En Pere Gifre continua parlant del paper de l’Ampa, que és la prolongació de les 
famílies. És important l’assistència dels pares al centre, transmetent les 
inquietuds dels pares a direcció, com a exemple explica que es va transmetre la 
necessitat de realitzar les reunions a un altre lloc pel problema de cabuda del 
menjador. El centre té tots els espais ocupats i es va veure com a una bona opció 
l’adequació del gimnàs. 
Aquest curs hi ha eleccions del Consell Escolar, demana als pares la seva 
participació. 
 
Explica que el centre disposa d’una educadora social de l’Ajuntament de 
Figueres i un Psicopedagògeg cada 15 dies. 
També be un ATS dins el programa Salut i Escola. 
 
Aquest any es continua amb l’auxiliar de conversa. És un noi americà i es fa a 
les classes de 4art d’ESO, amb grup dividit. Aquest noi viu amb una família i ve 
dos dies a la setmana. 
 
Agraeix a l’Ampa que financi la nova pàgina Web de l’institut i explica que a dins 
també hi trobarem una pestanya de l’AMPA. 
Finalment insisteix als pares que facin ús dels canals del centre per mantenir 
contacte, sobretot a través de les tutories. 
 
Precs i preguntes 
 
Un pare demana si l’auxiliar de conversa és només per quart d’ESO o es podria 
ampliar a Batxiller. 
 
En Pere Gifre explica que s’ha triat aquest tram perquè és un curs pel que hi 
passen tots els alumnes i s’ofereix dins a l’ensenyament obligatori. El batxiller no 
ho és. 



El pare comenta si no es podria fer també a Batxiller.  
Respon que és impossible per tema d’horari. El Batxillerat va molt dirigit a 
preparar la selectivitat i no hi ha més temps. 
 
I sense més intervencions, es dona per finalitzada l’assemblea general a les 
21:00 hores. 
 
Presidenta de la Junta     Secretària de la Junta  
Marta Sampol       Rosa Punset 
 
 
 


