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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE PARES 
 
Amb data dimecres 15 de desembre de 2015 a les 20:30 hores comença la Assemblea 
Ordinària anual de pares d’alumnes del IES Jaume Almera.. 
 
Assisteixen 6 pares i la Junta del AFA. 
 
1. Ordre del dia: 

• Memòria AFA 2014/15: 
o Comissions: Mercat de llibres, Guixetes, Informàtica i Web de l’AFA, Xerrades a 

pares i Festa Fi de curs. 
o Estat de comptes. 

• Activitats previstes per aquest nou any 2015/16. 
• Torn obert de preguntes i suggeriments. 

 
2. Composició de la Junta 2014/15: 

• Presidenta:       Elisabeth Engel 
• Vice-presidenta:     Rosa Molist 
• Tresorera:      Conchi López 
• Secretari:     Narcís Figueras 
• Comissió Xerrades a pares:   Mª Carme Vinyes, Arantxa Bazán 
• Comissió Festa Fi de curs:    Rosa Molist i María Rosa Estebanell 
• Comissió Cantina:     Rosa Molist i María Rosa Estebanell 
• Comissió d’Informàtica i Web AFA:   Eulàlia Arderiu 
• Comissió reciclatge de llibres (eBook):   Tots 
• Comissió Guixetes:     Narcís Figueras 

 
** Esteu convidats a apuntar-vos a les diferents Comissions i participar 

activament en la millora de l’escola dels vostres fills ** 
 
3. Comissió de menjador: Hem decidit tancar la cantina donat que calen uns permisos i 

assegurances que no teníem i que no comportava benefici. Estudiem alternatives amb els 
bars i restaurants propers.  Avui hi ha una reunió a Mataró desde la FAPAC proposen 
organitzar un sistema de contractació a una sola empresa que doni aquest servei a tots els 
instituts. 

 
4. Reciclatge de llibres: aquest any i per primer cop, hem ofert un servei de socialització de 

llibres a través de l’empresa Iddink, començant pels cursos de 1er i 3er d’ESO, ja que són 
els cursos en què canviaven les editorials. Un total de 139 famílies han fet la comanda amb 
nosaltres. El proper any es vol ampliar a 2n i 4t d’ESO i Batxillerat. 

 
5. Venda de llibres nous: Aquest any continuem amb Abacus donat el descompte addicional 

que assegurava als pares facilitat per l’entrega dels llibres a Mataró. A mes del descompte 
per els pares, per l’AFA ha originat un ingrés de 545€. 

 
6. Guixetes: De les 72 guixetes inicials hem hagut d’ampliar fins a 82. Es cobra 49€ a l’any per 

guixeta.  
 
7. Xerrades realitzades per a pares: 

Durant el curs 2014-15 s’han realitzat les següents xerrades: 
- Xerrada LOMCE: Per què hem de dir NO a la LOMCE (novembre 2014) 
- Xerrada Educaweb: Com acompanyar els fills en la tria d’uns estudis (febrer 2015) 
- Xerrada Fundación alcohol y sociedad: Com prevenir el consum d’alcohol en menors 
(abril 2015). 

 
8. Informàtica i Web AFA: Atén emails rebuts a l’adreça de mail: afajaumealmera@gmail.com. 

També continua activa la Web http://www.apaiesjaumealmera.webnode.es/ on podeu trobar 
informació d'àmbit educatiu i de les tasques de gestió de l'AFA. Per la via de comunicació 
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del correu electrònic podeu fer consultes i suggeriments i nosaltres els resolem i responem 
tan aviat com podem. A la web, hi trobareu els formularis actualitzats per a poder informar-
vos i tramitar tot allò de què se n’encarrega l’AFA (Domiciliació Quota AFA, Instruccions de: 
Guixetes, Compra de Llibres i Propostes d'activitats en el centre i el poble). 

 
9. Reunió mensual de la Junta: Cada primer dilluns de mes a les 20:30h ens reunim a la sala 

de professors de l’Institut. Esteu convidats a participar-hi (és necessari que aviseu amb 
antelació per si fem canvi de data). 

 
10. Consell escolar: Es reuneix un cop al trimestre, està composat per representants de 

l’Institut, dels mestres, dels alumnes, dels pares dels alumnes, de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt  i de l’AFA. Es parla sobre problemes de disciplina, d’ordre, dels objectius educatius, 
dels horaris, el funcionament, etc. Eleccions a Consell Escolar: 25 de Novembre. Es va 
presentar només un candidat dels pares, Mª Rosa Estebanell. Va ser elegida per 12 vots a 
favor, 1 en nul i 2 abstencions. L’AFA hi té un representant (Elisabeth Engel) i per part dels 
pares (Elisenda Guedea i Mª Rosa Estebanell). Esteu convidats a expressar-los les vostres 
preguntes sobre el funcionament de l’Institut.  
La Elisenda Guedea plegarà aquest curs, per tant us animem a presentar-vos a les 
eleccions que es faran durant el primer trimestre del curs 2016-2017. 

 
11. Altres activitats realitzades: 

• Festa 2n. de Batxillerat (juny): Suport festa i aportació econòmica: 756€. 
• Viatge Fi de curs de 4t d’ESO (juny): Aportació econòmica del AFA: 2.000€.  
• Jornada de Portes Obertes (22/Febrer): Informació a nous pares i alumnes. 
• Presentació, conjuntament amb la Direcció de l’Institut, a les escoles de primària sobre 

l’Institut Jaume Almera. 
• Reunions puntuals de la comissió de convivència amb la Direcció de l’Institut. La 

Elisenda Guedea, com a membre del Consell escolar es la representant dels pares.  
 

12. Estat de comptes 2014/15 i pressupost 2015/16: 
 

CONCEPTE ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA

Quotes APA 4.872,69 € 6.000,00 €

Interessos 0,00 €

Abacus-Ràppel llibres 545,40 € 1.400,00 €

Quotes Guixetes 3.243,50 € 3.100,00 €

Mercat llibres segona mà 0,00 € 7.500,00 €

Pagament llibres segona mà alumnes 0,00 € 5.700,00 €

Guixetes - Taquicel 3.213,10 € 3.100,00 €

FAPAC 370,59 € 370,00 €

Jornada portes obertes 18,68 € 20,00 €

Despeses banc 682,62 € 200,00 €

Festa batxillerat 756,05 € 700,00 €

Donació viatge 4t. ESO i Crédit síntesi 2.000,00 € 2.000,00 €

Donació Institut  (Beques menjador) 600,00 €

Xerrades 213,50 € 400,00 €

Varis 4.910,00 €

SALDO FINAL 8.661,59 € 7.254,54 € 18.000,00 € 18.000,00 €

SALDO BANC SABADELL A DATA 01-10-14 = 10.913,27 €

pendent pagar Aperitu portes obertes 18,68 (PAGAT)

pendent pagar còpies xerrades portes obertes 13,50 (PAGAT)

Quotes APA pagades en efectiu curs 2014-2015 (622 €)  incloses en el saldo

REAL 2014-2015 PRESSUPOST CURS 2014 - 2015
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CONCEPTE ENTRADA SORTIDA

Quotes AFA 5.000,00 €

Abacus-Ràppel llibres 200,00 €

Quotes Guixetes 3.990,00 €

Guixetes - Taquicel 3.800,00 €

FAPAC 370,00 €

Jornada portes obertes 20,00 €

Despeses banc 600,00 €

Festa batxillerat 700,00 €

Donació viatge 4t. ESO i Crédit síntesi 2.000,00 €

Donació Institut  (Beques menjador)

Xerrades 400,00 €

Varis 1.300,00 €

SALDO FINAL 9.190,00 € 9.190,00 €

Saldo curso anterior 8.833,45 € 

Quotas AFA incloses 2015-2016 332,00 € 

Ingresos quota de  material per ingresar a l'Institut (equivocat)87,20 € 

PRESSUPOST CURS 2015 – 2016

 
 
 
13. Activitats previstes per aquest nou any 2015/16: 

• Pujar quota AFA a 22€ per família i any. 
• Festa 2n. de Batxillerat (juny) 
• Viatge Fi de curs de 4t d’ESO (juny) 
• Jornada de Portes Obertes (Febrer) 
• Presentació, conjuntament amb la Direcció de l’Institut, a les escoles de primària sobre 

l’Institut Jaume Almera. 
• Reunions puntuals de la comissió de convivència amb la Direcció de l’Institut 
• Reciclatge de llibres (Iddink). Afegirem 2n i 4t d’ESO i Batxillerat. Cal ser soci de AFA 

per utilitzar aquest servei. 
• Venda de llibres Nous (Abacus) 
• Gestió de Guixetes 
• Xerrades a Pares: Durant el curs 2015-16 tenim previst realitzar les següents xerrades: 

- Xerrada Educaweb: Com acompanyar els fills en la tria d’uns estudis (segon 
trimestre 2016) 
- Xerrada Jordi Bernabeu: Usos responsables de l’ordinador i les xarxes socials 
(tercer trimestre 2016) 

 
14. Canvi de Direcció del Institut: En Joan Bartra ha passat a Inspecció de Centres i ha deixat 

lliure la plaça de Director. Ara el nou Director és Albert Obiols, antic cap d’estudis. Raúl, 
com a professor de matemàtiques, és el nou cap de estudis. En Carmel ha passat a 
Coordinador Pedagògic de l’Institut. 
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15. Precs i Preguntes: 

• Una mare d’un alumne de 2n ESO diu que preveuen fer una esquiada al gener. 
Pregunta qui organitza l’esquiada i com es finança. Contestem una agència de viatges 
és qui ho organitza. 

• Un pare ha redactat un resum de varis temes que no li semblen bé del INS. Ha 
detectat, via el seu fill de 3er ESO, que creu que certes actituds del INS no són 
normals. Voldria saber si altres pares es troben amb els mateixos problemes. Ho ha 
contrastat amb la Direcció del Centre però no n’estan d’acord. Per exemple, el seu fill 
diu que no vol anar al Centre, sembla angoixat des de 1r a 3r ESO,  no està d’acord 
amb el sistema de faltes, ni amb el sistema de megafonia (diu que té un to especial per 
avisar al alumnes amb faltes i que vulnera la seva intimitat), que troba abús de 
autoritat: no troba bé que un professor li hagi reclamat un còmic que tenia l’alumne a 
classe, que es fan interrogatoris “inqualificables”. La Junta de l’AFA comunicarà al Sr. 
Aran si algun altre pare/mare vol posar-hi en contacte. 

 
Sense mes temes a parlar a les 21:35 donem per tancada la Assemblea. 
 
 
 
 
Signat: Narcís Figueras, Secretari de la Junta del AFA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


