
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA EN ESPERA DE LA SEVA APROVACIÓ EN LA PROPERA REUNIÓ 
DE PARES PREVISTA PER NOVEMBRE 2016 

 
ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 

 
Nº de sessió:  1/2015-2016. Assemblea general.  
Data:  05/11/2015  
Lloc:  Aula 3 
Horari:  21- 22,30h. 
Assistents 
Montse Deulofeu (Presidenta APA) 
Eva Brugués (Tresorera) 
Manela Juncà (Secretària) 
Ester Ruiz (Vocal) 
Emilia Gayoso (vocal) 
Marta Román  (vocal) 
Pilar Font (vocal) 
Francesc Canet (Director INS RM) 
 
 

                                ASSEMBLEA GENERAL 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Memòria i estat de comptes del curs 2014-2015. 
3. Pressupost per al curs 2015-2016. 
4. Presentació de les activitats de l’APA. 
5. Elecció de càrrecs de la junta de l’APA (presidència ,vicepresidència i vocals) 
6. Valoració del curs per part del Director, Sr. Francesc Canet 
7. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió:   
 
Assisteixen 15 pares, 7 membres de l’APA i el director de l’institut. 
La taula es composa de la tresorera i la secretaria i a partir de les 21,30 el director de l’institut 
qui prèviament havia excusat el retard per motius majors. 
La secretària dóna la benvinguda als pares assistents i presenta els membres de la Junta. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 
La secretaria llegeix l’acta anterior amb data 06/11/2014 i s’aprova.  
 
2. Memòria i estat de comptes del curs 2014-2015: 
 
La tresorera llegeix la memòria i estat de comptes del curs anterior 2014/2015 amb les dades 
següents: 
 

Saldo a data 31/08/2014    15.177,31 € 
Ingressos    21.556,61 € 
Despeses    33.911,12 € 
Saldo a data 31/08/2015   2.822.80 € 

 
3. Pressupost per al curs 2015-2016: 
 
La tresorera llegeix el pressupost d’ingressos i despeses previstes per aquest curs, consistents 
en: 

Ingressos    17.970,00 € 
Despeses    8.970,00 € 



 
 
 
Els ingressos previstos es basen en:  quotes dels socis + interessos bancaris + bonificació 
llibres ABACUS + cancel·lació de termini desembre La Caixa. 
Les despeses previstes es basen en les demandes dels estudiants associats i de l’institut : 
bonificacions directes a alumnes socis + premis alumnes + festes diverses (sant Jordi, Nadal, 
sopar final curs 4 ESO, sopar final 2on BATX) + quotes a federacions + subvencions a viatges 
dels alumnes associats + actes institucionals + impostos + despeses bancaries i altres . 
 
4. Presentació de les activitats de l’APA. 
 
La secretària explica les activitats que realitza i subvenciona l’APA.  

• Activitats esportives 
• Estudi dirigit 
• Suport a la coral (vestuari). 
• Premis directes als estudiants distingits en : treballs de recerca, premis literaris, 

fotogràfics etc. 
• Festivals de final de curs i de cicle (4rt ESO i 2on BATX). 
• Subvencions a diversos departaments, seminaris i tutories. 
• Subvencions pels membres de l’APA pels viatges de fi de curs de 3er i 4rt d’ESO i 2on 

de BATX. 
• Sopar de fi de curs i cicle de 4rt d’ESO i 2on BTX. 
• Xerrades 
• Biblioteca 
• Club de lectura 
• Xocolatades (Nadal, sant Jordi). 
• Revista de l’institut 
• Premis Maria Àngels Anglada 
• Equipaments en funció de les necessitats del centre i sota la seva direcció. 

 
5. Elecció de càrrecs de la junta de l’APA (presidència, vicepresidència i vocals) 
 
Les actuals presidenta Montse Deulofeu i vicepresidenta Rosi Vela deixen el càrrec després de 
diversos mandats consecutius. Tal com manen els estatuts de l’APA en el seu article 13.2 
l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de 
l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el 
càrrec.  
Es proposen a Pilar Font com a presidenta i Marta Roman com a vicepresidenta, ambdues 
vocals de l’APA. Es vota i l’acord és per unanimitat del socis presents. 
 
A continuació es demana als pares associats si volen participar de la junta de l’APA com a 
vocals. Es donen detalls dels dies i horaris de les reunions. Es presenten els pares Consuelo 
Ortega, Dolors Yuste i Manel Granadero . Es vota i l’acord és per unanimitat dels socis 
presents. 
 
6. Valoració del curs per part del Director, Sr. Francesc Canet 
 
El director agraeix als pares i membres de l’APA  la seva assistència a la reunió, excusa la seva 
tardança deguda a una votació a l’Ajuntament de Figueres i comença fent una breu valoració 
de l’inici de curs. 
 
Inici de curs:  

El director ens informa que l'inici de curs ha estat satisfactori, amb gran èxit de matrícula a 
primer d’ESO on s’ha passat de 3 a 4 grups. Hi ha gran quantitat d’alumnes de primària que 
passen a secundaria i els centres reben ,de forma rotatòria, l’assignació d’ un grup més. Els 
grups són aproximadament de 30 alumnes cada un que és una ratio alta però tots els 



 
 

instituts de la ciutat estan en situació similar. Enguany el 4rt grup de 1er d’ESO recau en el 
Ramon Muntaner. 
A 1er de BAT s’han fet 3 grups.  
El 2on de BAT continua en la línia de màxima ocupació. 
Cicles formatius: gran demanda a tots ells. 

 
Alumne tutelat. 

Aquest curs hi ha la novetat d’un alumne tutelat a 1er d’ESO. Es un bon noi amb algun 
problema de conducta que puntualment pot alterar l’ordre de les classes. L’administració li 
ha assignat un vetllador i el centre està lluitant per augmentar les hores d’aquest vetllador. 
Als pares de 1er d’ESO se’ls ha informat degudament a les reunions de principi de curs.  
 

Helena Cusí. 
L’Helena Cusí, professora de matemàtiques del centre, va morir el mes de setembre passat. 
El director la recorda doblement tant per la seva tasca de docent com de dinamitzadora 
d’activitats extraescolars, com els festivals de fi de curs de 4rt d’ESO. 

 
Jornades de convivència a 1er d’ESO. 

Els alumnes de 1er d’ESO han fet uns dies de convivència per a conèixer-se entre ells. Es 
farà una avaluació per veure què tal ha resultat l’experiència. 
 

Inversió de l’APA en el centre. 
El director agraeix la participació activa de l’APA en els activitats del centre i agraeix 
especialment la contribució que s’ha fet per dotar una aula nova d’informàtica i 
l’enregistrament del cd de la coral en motiu del 175è aniversari. 

 
Plaça de l’institut. 

Estan molt contents d’haver inaugurat  la plaça del davant de l’institut però constaten que els 
serveis de neteja de la ciutat i l’incivisme d’alguns figuerencs, deixen la plaça bruta 
d’excrements de gossos i de llaunes de begudes (sobretot a partir de les 10 de la nit). Ja 
han fet les gestions a l’Ajuntament per a que millorin la situació de la plaça, que recorda no 
és de titularitat de l’institut sinó de la ciutat. 

 
6. Torn obert de paraula. 
 
La taula (secretaria i tresorera) demana l’opinió als pares assistents sobre com preferirien que 
es donessin les ajudes en metàl·lic als seus fills, fins al moment es donen en metàl·lic i en mà. 
Es fan les següents propostes per a que la junta de l’APA les valori: 
 

• Destinar aquests diners a altres causes que reverteixin en l’institut de manera que els 
associats que vagin de viatge no rebin un tracte diferenciat respecte als que no van de 
viatge. 

• Tornar-los en transferències. 
• Pagar directament a l’agència que gestiona el viatge de fi de curs. 
• Baixar la quota, no tornar diners i intentar que aquesta mesura atregui més socis. 
• Xec nominatiu als pares o tutors legals. 
• Invertir-los en activitats que afectin tothom (com ara la compra de llibres) 

 
Els pares assistents formulen les següents preguntes, respon el director de l’institut. 
 
Pregunta: Un alumne de 1er d’ESO pot continuar fent la ESO al centre? 

Resposta: Sí. Potser que el grup canviï (per repetidors) però la preinscripció es fa només 
a 1er. Els número de repetidors està marcat per llei (3 alumnes per grup). 

 
 
 



 
 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió de la qual com a secretària , estenc aquesta acta. 
 
En acabar l’assemblea, se celebra l’inici de curs amb un piscolabis.              
 
Signatura 
 
La secretària 
 

Vist i plau 
La presidenta 

 
 


