
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA EN ESPERA DE LA SEVA APROVACIÓ EN LA PROPERA REUNIÓ 
DE PARES PREVISTA PER NOVEMBRE 2018 
 
ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER 
 
Nº de sessió:  1/2017-2018. Assemblea general.  
Data:  07/11/2017  
Lloc:  Sala d’actes 
Horari:  21- 22,30h. 
 
Assistents 
Pilar Font (Presidenta) 
Marta Román  (Vicepresidenta) 
Eva Brugués (Tresorera) 
Manela Juncà (Secretària) 
Martina Prat (Vocal) 
Pere Rigall (Vocal) 
Emilia Gayoso (Vocal) 
Jordi Chavarria (Vocal) 
Josep Buxeda (Vocal) 
Àngels Vila (Vocal) 
Dolors Yuste (Vocal) 
Dolors Garcia (Vocal) 
Manel Granadero (Vocal) 
Josep Colls (director INS Ramon Muntaner) 
 

                                ASSEMBLEA GENERAL 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Memòria i estat de comptes del curs 2016-2017. 
3. Pressupost per al curs 2017-2018. 
4. Presentació de les activitats de l’APA. 
5. Junta  APA: secretaria, tresoreria i vocals  
6. Valoració del curs per part del Director, Sr. Josep Colls 
7. Torn obert de paraula. 

 
Desenvolupament de la sessió:   
 
Assisteixen 25 pares, 13 membres de l’APA i el director de l’institut. 
La taula es composa de la presidenta, la tresorera, el director de l’institut i la secretaria. 
La presidenta dóna la benvinguda als pares assistents i presenta els membres de la Junta. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 
S’aprova l’acta anterior amb data 08/11/2016. L’acta es trobava penjada a la web de l’institut, 
pestanya de l’APA. 
 
2. Memòria i estat de comptes del curs 2016-2017: 
 
La tresorera llegeix la memòria i estat de comptes del curs anterior 2016-2017 amb les dades 
següents: 
 

Saldo a data 31/08/2016    9.590,77 € 
Ingressos    11.793,79€ 
Despeses    10.674,49€ 
Saldo a data 31/08/2017   10.684,67€ 

Les aportacions a l’institut es fan en dues partides: una durant el curs i l’altre en finalitzar el curs. 



 
 
 
3. Pressupost per al curs 2017-2018: 
 
La tresorera llegeix el pressupost d’ingressos i despeses previstes per aquest curs, consistents 
en: 

Ingressos    11.050,00 € 
Despeses    9.770,82 € 

 
Els ingressos previstos es basen en:  quotes dels socis (183 famílies) + interessos bancaris + 
bonificació llibres TEXT. 
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) + club de lectura + coral + quotes a federacions + 
actes institucionals + impostos + despeses bancaries + quota Amics de l’institut Ramon Muntaner 
+ despeses de gestoria + comiat anterior director + premi Anglada + conferències i altres  
 
4. Presentació de les activitats de l’APA. 
 
La presidenta explica les activitats que realitza i subvenciona l’APA.  

 Suport a la coral (vestuari). 

 Premis directes als estudiants distingits en : treballs de recerca, premis literaris, 
fotogràfics. 

 Festivals de final de curs i de cicle (4rt ESO i 2on BATX). 

 Subvencions a diversos departaments, seminaris i tutories. 

 Sopar de fi de curs i cicle de 4rt d’ESO i 2on BTX. 

 Xerrades 

 Biblioteca 

 Club de lectura 

 Xocolatades (Nadal, sant Jordi). 

 Premis Maria Àngels Anglada 

 Equipaments en funció de les necessitats del centre i sota la seva direcció. 
 
Activitats extraescolars de l’APA: malgrat s’han engegat diverses activitats, cap d’elles ha 
obtingut el número mínim d’estudiants per engegar-les, per la qual cosa s’anul·len. Es el segon 
any que les activitats queden buides, i en conseqüència no es tronaran a oferir. L’APA està 
pensant en formes alternatives, potser en horari lectiu. 
 
Aquest any no hi haurà subvenció als viatges de fi de curs tal com es va anunciar el curs anterior. 
  
5. Junta APA: secretaria, tresoreria i vocals 
 
Es comunica que hi ha un relleu al càrrec de secretaria de l’APA: tal com diuen els estatuts cada 
4 anys (màxim 5) s’ha de procedir a renovar els càrrecs. Manela Juncà deixa la secretaria i la 
reprèn Josep Buxeda. 
La tresoreria està en el mateix cas però no hi ha de moment cap candidatura. S’anima als 
assistents i vocals a presentar-s’hi. 
També s’anima als pares assistents a apuntar-se com a vocals. Sol·liciten formar part de la junta 
en qualitat de vocals els pares següents: 
 
 

 Ester Ruiz 

 Cristina Talló 

 Núria Galimany 
 
Amb aquestes incorporacions la junta es constitueix en un president, un vicepresident, un 
tresorer, un secretari i 11 vocals. 



 
 
6. Valoració del curs per part del Director, Sr. Josep Colls 
 
El director agraeix als pares i membres de l’APA  la seva assistència a la reunió i comenta que 
està molt interessat en venir a l’assemblea per poder informar directament els pares sobre l’inici 
del curs. Per l’equip directiu és un curs molt interessant, un repte i un gran aprenentatge. 
 
Inici de curs 
 
L’inici de curs ha estat complex amb molts esdeveniments importants dia a dia: vaga de 
professorat, vaga d’estudiants, projecte de canvi en el sistema d’avaluació a l’ESO (el Dpt. 
d’Ensenyament vol tirar endavant un model per competències), equip directiu nou ... 
 
Plantilla  
 
El centre té més professorat que el curs anterior, tot i que si s’ hagués pogut conservar la 
categoria de centre d’alta complexitat, tindrien mig professor més. Aquest curs compten amb un 
professor i mig que l’any vinent no continuaran perquè són fruit de compromisos amb els 
directors, passat i present, dels serveis territorials del dpt. d’Ensenyament  de Girona: Albert 
Bayot va dotar amb 1 professor per compensar el centre per un grup d’ESO que no els van 
concedir i l’actual director, Josep Polanco es va comprometre de paraula amb mig professor més 
per haver perdut la categoria d’alta complexitat. 
En aquests moments la plantilla és de 52 professors i 13 per cicles formatius. Amb aquesta 
plantilla es millora l’ensenyament a l’ESO (on hi ha la majoria d’alumnat). 
 
Grups 
 
S’ha fet algun grup més i s’han desdoblat algunes matèries amb hores de professorat propi i 
d’aquesta manera s’ha pogut descongestionar altres grups i fer que les ràtios siguin més baixes 
( a 1 ESO hi ha 90 estudiants, si fossin 3 grups la ràtio seria de 30 per aula). Enguany els grups 
segons cursos és el següent: 
 

1 ESO 4 grups: 3 grup i 1 amb assignatures 
instrumentals (algunes matèries estan 
desdoblades) 

2 ESO 4 grups: 3 grups i 1 adaptat 

3 ESO 5 grups: 3 grups i 2 d’adaptats 

4 ESO 4 grups: 2 grups i 2 d’adaptats  

1 BAT 2 grups 

2 BAT 2 grups 
Figura 1. Grups segons curs 

 
A batxillerat s’ha pogut tornar a oferir l’assignatura de grec. També s’ofereix Ciències de la terra. 
Amb l’actual plantilla poden destinar més professorat a fer de tutors dels treballs de recerca (TDR) 
de batxillerat, fins ara la mitjana d’un professor era dur 7-8 TDR, ara ha baixat a 5 TDR. 
 
Intercanvis 
 
El centre té moltes ganes de continuar impulsant els intercanvis amb França i Alemanya i potser 
expandir-los a Finlàndia. Totes les experiències que han tingut han estat bones, entre aquest 
curs i el vinent volen engegar més projectes. 
Erasmus plus a cicles formatius d’educació infantil: Han arribat la confirmació i els diners per tirar 
endavant aquest projecte destinat a 5 alumnes de cicles formatius. Els alumnes hauran de fer 
unes classes d’alemany bàsic. L’estada és de dos mesos a partir de la setmana santa a llars 
d’infants que segueixen un mètode innovador a Alemanya. Els nostres estudiants s’hostatjaran 
amb famílies o professors. 

 



 
 
6. Torn obert de paraula. 
 
Els pares assistents formulen les següents preguntes, respon el director de l’institut. 
 

 Els pares volem rebre notificació quan els nostres fills fan vaga (per vaga 
d’estudiants) 

Volem fer alguns canvis en les Normes de funcionament del centre (NOFC) perquè aquest any 
hi ha més concurrència de vagues i estan pensant com justificar-les. Fins ara les famílies no 
estaven assabentades, el consell escolar justificava l’absència, però ho volen millorar. Caldrà 
modificar les NOFC i que el consell escolar aprovi els canvis. També caldrà mirar les 
conseqüències si la vaga cau en dia d’examen. Si la família està assabentada, l’estudiant ha 
signat i el consell escolar ho justifica, s’ha de poder assegurar el dret a fer examen quan el 
professor ho digui dins el mateix semestre. 
 

 Varen haver problemes amb consergeria a la darrera vaga d’estudiants. 
Sí, demanem disculpes perquè va haver un error amb les consignes sobre si calia o no justificar 
la vaga. Quan l’estudiant és menor s’ha de justificar. 
A l’aturada del 3 d’octubre el departament d’Ensenyament va enviar una carta dient que els 
estudiants a partir de 3er d’ESO tenen dret a vaga i aquesta consigna està per sobre del que 
recullen les NOFC del centre. A més de les vagues també hi ha les concentracions davant el lloc 
de treball que acostumen a durar 10 minuts. En aquest cas la norma és que no es poden deixar 
sols els estudiants a l’aula. Per tal de respectar els drets dels professors que es volen manifestar 
i els drets dels estudiants a no quedar-se sols es va arribar a la fórmula següent: el professor 
informava als estudiants que ell es manifestava i que els estudiants havien de sortir de l’aula al 
claustre o bé si així ho volien, podien sortir a la plaça a manifestar-se.  
 

 Cal trucar pel matí d’un dia de vaga per avisar que el fill no vindrà a classe? 
Sí, millor trucar i a l’endemà portar el justificant. No cal portar el justificant el mateix dia.  
 

 Al full de matrícula de cicles formatius es preguntava als pares si estaven d’acord 
amb què els seus fills fessin vaga (són menors d’edat), cal de totes maneres trucar 
o justificar? 

El cas dels cicles formatius és especial perquè hi ha un número mínim d’assistència a les classes, 
potser per aquest motiu hi ha aquesta clàusula al full de matrícula. El director diu que ho 
comentarà a l’equip directiu. 
 

 Com queda el calendari escolar pel proper 21 de desembre (data eleccions al 
Parlament de Catalunya) i l’endemà el 22? 

Efectivament el centre és col·legi electoral i no hi ha prou aules lliures com per mantenir la 
docència i permetre la votació. A més no es operatiu el volum de votants entrant i sortint del 
centre en horari lectiu. El centre està esperant directrius del departament d’Ensenyament perquè 
també hi ha activitats previstes i no saben si es duran a terme (excursió a Barcelona per 1er de 
BAT). 

 
 
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       La presidenta 
Vist i plau       Vist i plau 
 
 
 


