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AMPA INSTITUT JOAN ORO DE LLEIDA 
Carretera Saragossa, kilòmetre 464.2 

25194 Lleida (LLEIDA) 
ampainsjoanoro@gmail.com 

 
 

 

Acta Assemblea general de l’AMPA Ins. Joan Oró (nº 1) 
 
Data: 23-05-2019  
Lloc: Sala d’Actes  
Hora: 19.30’ 
Assistents:   
Junta directiva de l’AMPA: Maria Inés Ribera, Olga Botargues, Sandra Morell, Elionor 

Vilalta, Enric Ormo, Marina Dolcet, Fina Mora, Lourdes Llobera, i Cristòfol 
Salas.  

S’annexa al final relació de les mares i pares assistents. 
S’excusa: Cristina Saiz 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 

Es dur a terme la seva lectura i s’aprova per assentiment. 
Mari Ribera explica part de les gestions fetes en relació als autobusos de Lleida que 
passen al voltant de les 3 per l’Institut. 
 
 

2. Tancament any 2018 i aprovació pressupost 2019 

 

O. Botargues  com a tresorera  exposa la liquidació de comptes de l’any 2018. Es fa 
un repàs de les partides d’ingressos i despeses, consistent aquestes fonamentalment 
en donar suport a les activitats del centre. Destaca un petit desajust en la partida 
prevista pel sopar de final de curs, ja que era el primer any que es feia, la despesa de 
les xerrades del Gabarró varen ser subvencionades fonamentalment per La Paeria i 
despeses no contemplades inicialment vinculades a la reactivació de l’optativa de 
robòtica. El romanent generat és de 16.895,42 euros. Queda aprovada la liquidació del 
pressupost del any 2017. S’adjunta a l’acta la liquidació.  
A continuació és presenten les diferents partides pressupostàries per l’any 2018. 
S’incrementa la partida destinada a les Celebracions finals d’etapa (Orles) fins a 3.000 
euros, permetent passar d’una despesa de 3 a 4 euros per persona. D’altra banda es 
preveu una partida de 4.000 euros com a aportació a l’aula de robòtica. S’aprova 
pressupost. S’adjunta a l’acta. 
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3. Valoració de les activitats realitzades i explicació activitat prevista pel final 

de curs 

 

a. Activitats esportives. Realitzades conjuntament amb els altres instituts del 

camp escolar i gestionades pel coordinador Bernat Saula. La seva 

continuïtat en el proper curs ha d’afavorir una major promoció de les 

mateixes i una millor selecció dels monitors (estudiants cicles en pràctiques). 

Per afavorir la segona franja d’activitats, la biblioteca de Marius Torres es 
podrà aprofitar pels alumnes que facin activitats extraescolars de qualsevol 
dels centres del camp escolar. 
Cal revisar la informació que apareix a la web del institut i AMPA sobre la 
biblioteca del centre. 

b. Xerrades a càrrec d’Amaltea  d’educació sexual. Es proposa que la 

destinada a pares es faci anualment, dividint la que va fer en dues, que es 

vagin alternant. I les promogudes conjuntament amb La Paeria sobre 

relacions familiars pares-fills. 

c. Festa-sopar final de curs. Data 9 de Juny 2018. Molt exitosa per l’alta 

participació. S’exposen les modificacions pel sopar de fi del curs actual: 15 

de Juny de 2019 (menú, preu, horari). En breu es comunicaran les dates de 

venda dels tiquets. 

d.  

 
4. Renovació de càrrecs 

5.  

Es presenten les persones que deixen la Junta directiva: Mari Ribera (Presidenta), 
Olga Botargues (Tresorera) i Fina Mora (Vocal). 
S’incorporen com a membres de la Junta directiva: Montse Pociello, Alba Tomàs, Jordi 
Urbiola i Cristina Saiz. 
Els nous càrrecs de la Junta directiva de l’AMPA que es presenten a l’Assemblea són: 
Elionor Vilalta (presidenta); Jordi Urbiola (tresorer) i Cristòfol Salas (secretari) 
S’aproven els nous membres i càrrecs representatius per assentiment. 
 
L’assemblea fa constar l’agraïment a les persones sortints i entrants. 
 

6. Torn obert de paraules: 

a. Autobusos. Es demana insistir en l’horari de pas, la capacitat dels autobusos 

i l’opció d’un canvi de trajecte de l’autobús que va cap a la bordeta, passant 

pel pont de la universitat. 

b. Es demana que s’ampliï el pàrquing de bicicletes de l’Institut. 

 
Sense altres temes a tractar, es dona per finalitzada l’assemblea a les 21.00 h 
 
 
SIGNAT 
 
 
Cristòfol Salas 
Secretari 
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Relació mares i pares assistents 
 
Montse Pociello (3r ESO) 
Alba Tomàs (2n – 4t ESO) 
Jordi Urbiola (1r ESO) 
Agustí Victor Castan (1r ESO) 
Mar Roma Oms (2n ESO) 
Elisabet Ibars Solà (1r ESO) 
J.M. Baiget Marquès 
Jordi Berenguer SanFeliu (2n ESO) 
Rosa Prats (2n ESO) 
Silvia Esteve (3r ESO) 
Inés Santoro (3r-1) 


