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COL·LABORADORS: Un nombre considerable de pares 
i mares que gràcies a la seva ajuda ha estat possible 
portar a terme les activitats realitzades.



MEMÒRIA CURS
2011-2012

Actuacions realitzades



Hi va haver un augment considerable en 
comparació amb el curs anterior 2010-2011 
d’usuaris d’aquest servei i es van adquirir dos 
nous blocs (de 12 taquilles cada un) per poder 
donar servei a la demanda que hi havia i que 
quedessin repartides per tots els passadissos 
evitant els desplaçaments dels alumnes.

El resum és el següent:

• GESTIÓ DE TAQUILLES 
Curs 2011-2012



CURS 2011-2012 SETEMBRE-2012

TAQUILLES QUE TENIM 146

ESTAT CURS QUANTITAT
LLOGADES 1r ESO 53
LLOGADES 2n ESO 44
LLOGADES 3r ESO 21
LLOGADES 4t ESO 1
LLOGADES BTX. 11
LLOGADES CCFF 3
TOTAL LLOGADES 133

PER ARREGLAR 1



VALORACIÓ:
• La valoració és positiva. No van haver incidències 
importants amb les taquilles, alguna clau 
perduda i una porta enfonsada. Res destacable.

• Costa que els alumnes tornin les claus a final de 
curs, durant el mes de juny, i deixin les taquilles 
buides. Molts alumnes han tornat la clau al 
setembre o encara no les han tornat. En aquests 
casos es canvien els panys per poder-li donar la 
taquilla a un altre alumne i les pertinences que hi 
trobem, les posem en una bossa amb el nom del 
nen/a i ho deixem a consergeria per que li facin 
arribar. 



• Curs 2012-2013
• Portem 110 taquilles llogades però encara queden 
alumnes (amb reserva feta) per recollir la clau.
• La implantació de la jornada intensiva, fa que 
molts alumnes no facin servir la taquilla.
• La majoria d’usuaris són de 1r i 2n i les taquilles 
estan repartides per tot el passadís central per tant 
alguns alumnes s’han de desplaçar una mica més 
del que desitjaríem.
• Algunes claus s’han entregat més tard perquè no 
rebíem les claus del curs anterior (encara han de 
tornar 7 claus).
• Ja portem 2 portes enfonsades i claus perdudes.

El resum a 28/11 és el següent: 



CURS 2012-2013   28/11/2012
   
TAQUILLES QUE TENIM 146

 
ESTAT CURS QUANTITAT
LLOGADES 1 ESO 39
LLOGADES 2 ESO 36
LLOGADES 3 ESO 19
LLOGADES 4 ESO 14
LLOGADES 2 BTX 1
LLOGADES CCFF 1
TOTAL LLOGADES 110
   
PER ARREGLAR 3
PEND.CLAUS 2011/2012 7
DISPONIBLES   26



Aquest octubre de 2012 es van prestar 6000€ 
a l’institut per poder pagar la part que 
subvenciona la Generalitat en la compra dels 
portàtils del projecte 1x1 dels alumnes de 
primer i així no haver d’endarrerir la compra 
fins rebre realment la subvenció.

• PROJECTE 1x1 



• ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

S’ha fet una donació de 600€ a l'institut per 
col·laborar en la creació de l’Associació 
Esportiva.



• FESTES 
• Es va preparar la festa de la fruita dins la 
setmana verda.

• S’han pagat les orles que es regalen als 
alumnes que acaben una etapa.



• PRLT 
• S’ha preparat i executat el projecte de 
reutilització de llibres de text pel curs 2012-
2013.



• ALTRES ACTUACIONS 
• Reunió amb les famílies de 6è de les escoles 
Damià Mateu, Salvador Sanromà i Vilalba 
Sasserra.
• Diferents gestions per poder rebre la 
subvenció de l’Ajuntament.
• Regal per Nadal al conserge i secretàries del 
centre.
• Dintre del possible s’ha obert l’oficina per 
poder atendre a l’alumnat i als pares/mares 
(alguns dimarts en horari escolar i dimecres a 
la tarda).
• Implantar la comunicació via mail amb els 
socis/es de l’AMPA.



PROJECTE CURS
2012-2013

Actuacions previstes



• QUÈ VOLEM FER? 

• Tenir una comunicació més efectiva. Intentar 
restablir el bloc i crear un canal d’informació 
regular.
• Mantenir actes festius i intentar realitzar 
alguna xerrada.
• Buscar una alternativa econòmicament viable 
per la reutilització de llibres ja que l’actual no 
és viable.



PRLT 
Projecte de reutilització

 de llibres de text
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