
ACTA NUMERO    5  CURS 2018-2019 

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 8.01.2019  amb el 
següent ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior
2. Comissió Digitalització
3. Comissió Socialització
4. Comissió Comunicació
5. Economia - Inventari
6. Portes obertes – pack benvinguda
7. Formació: curs memòries
8. Extraescolars : crida voluntaris
9. Menjador
10, Torn obert de paraules

Assistents:  Cristina Bieta, Cristina Roig, Anna M. González,  Joan Sanz, Jordi Belmonte, Jordi 
Mèlich, Cecilia Cardiello, Manuel Ruiz, Alba Gil  i Montse Miró 

Punt num. 1.  S’aprova l’acta de la junta anterior.

Punt 2.  Digitalització: 
S’està avançant en el tema dels formularis per tal de tenir-los enllestits el més aviat possible de cara 
a les properes inscripcions.  
Nova Web de l’Ampa : s’ha obert la nova web amb wordpress, a partir d’aquí s’anirà fent el traspàs 
de continguts. 
S’acorda d’anar passant la documentació (actes dels darrers cursos)  a pdf per tal de fer-ne l’arxiu i 
poder publicar les més recents. 
També es penjaran en la nova web els menús actualitzats.
S’acorda tirar endavant amb el programa de gestió AMPASOFT  que tindrà un cost aproximat de 
450 eur. 

Punt 3.  Socialització de llibres de text: 
Comentat en Consell Escolar, es va aprovar fer extensiu el projecte de socialització a Batxillerat, 
això implica compromís per part de l’Institut de mantenir els llibres un mínim de 4 anys per tal que 
el projecte sigui viable. D’altra banda serà necessari aconseguir més col·laboració de pares/mares 
donada la casuística de batxillerat: lots de llibres heterogenis, diferents optatives, etc.

Punt 4. Comissió de Comunicació:  
El Consell Escolar ha aprovat el concurs de fotografia. Es decideix que els alumnes publiquin les 
fotos a Instagram, per aconseguir una major participació de l’alumnat.
Al jurat hi haurà dos professors. 
El tema seria «què es per a tu l’institut» o bé «com presentaries l’institut a algú de fora», la finalitat 
és trobar algunes fotografies que es puguin utilitzar en la presentació a  les jornades de portes 
obertes.
Es farà difusió a través dels tutors, de les xarxes i es posaran un parell de cartells al vestíbul.

Aquesta setmana s’acabarà d’enllestir el tríptic informatiu de l’ampa per tal que s’entregui amb la 
resta de documentació als assistents a les portes obertes.  



Punt 5. Comissió d’Economia: 
Segons el comentat anteriorment sobre l’obligatorietat de tenir el llibre d’inventari des de la 
comissió s’hi està treballant.  

Punt 6.  Portes obertes: 
Per part de l’ampa mirem de tenir preparat el Tríptic explicatiu i la resta de documents. 

Punt 7.  Formació: 
Davant la conveniència de fer una memòria, la Montse ha assistit a un curset organitzat per la Torre 
Jussana, dirigit a les associacions sense ànim de lucre. Ha estat força interessant, tot i que estava 
enfocat més aviat a les associacions que busquen fer difusió i ampliar la base social. Es va presentar
la manera de confeccionar memòries visuals, amb molta imatge, gràfics,  icones, etc. 

Punt 8. Extraescolars: 
A banda d’enviar una crida demanant col·laboració es proposa passar enquesta entre els alumnes, 
donada la disminució de la demanda d’extraescolars. 
Es pretén veure si realment existeix un interès per part de l’alumnat en algun tipus d’activitat que 
actualment no s’estigui oferint, si prefereixen fer activitats fora de l’institut o bé si no hi ha interès 
en fer activitats extraescolars, i segons el resultat decidir què cal fer.

Punt 9. Menjador: 
Igualment es necessita ajut per aquesta tasca, s’acorda enviar també un correu demanant voluntaris 
per la tasca de coordinació del menjador. 
Hi ha hagut una reunió amb l’empresa,  cal encara una mica més de control en l’etiquetatge. 
Les baixes a efectes de retorn dels imports compten a partir del tercer dia. 
En quant a la qualitat del menjar, tothom està d’acord en que amb el canvi d’empresa s’ha millorat 
respecte al curs passat. 

 
Torn obert de paraules: 
Es comenta una mica el repartiment de tasques de cara a anar digitalitzant, revisant continguts, etc. 

 


