
ACTA NUMERO    6  CURS 2018-2019 

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 5.02.2019  amb el
següent ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior
2. Comissió Digitalització :

preus Ampasoft
3. Comissió Comunicació:

tríptic de portes obertes
seguiment concurs fotografia

4. Renovació assegurança escolar
5. Socialització:

batxillerat
crida voluntaris

6. Menjador:
crida voluntaris sense resposta

7. Extraescolars:
nous grups
crida voluntaris
aprovació enquesta definitiva

8. Mòbils a sortides escolars
9. Torn obert de paraules

Assistents:  Cristina Bieta, Anna M. González,  Jordi Belmonte,   Manuel Ruiz,  Alba Gil,  Rosa
Espinosa, Irene Casals i Montse Miró 

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

Punt 2.  Digitalització: 
En relació al programa de gestió AMPASOFT, se’ns havia donat un preu de 450 eur per a la posada
en funcionament i ara ens diuen que costarà 500 + iva, i que el cost anual de manteniment serà de
250 eur. No obstant en la renovació del primer any ens cobraran 200 eur. Ens fan una rebaixa en
atenció a que s’havia acordat un preu inferior. S’aprova aquest increment. 

Treballs en la Web: s’han anat traspassant continguts. Els continguts estàtics estan finalitzats.
També s’estan actualitzant els diferents formularis.
Faltaria penjar-hi els estatuts i per qüestions legals incorporar-hi la política de privacitat, així com el
missatge d’acceptació de cookies. 
S’intentarà activar la web cap a final de mes, per tenir-ho llest de cara a les portes obertes.

En  quant  al  blog,  es  decideix  no  activar  els  comentaris,  per  evitar  situacions  incòmodes  o
comentaris fora de lloc.

Punt 3.  Comunicació: 
Ja està enllestit el tríptic informatiu de l’AMPA que es distribuirà als assistents a les portes obertes,
juntament amb la documentació de l’institut. 
Concurs de fotografia: Ja està en marxa, s’ha publicat i s’han penjat cartells anunciant-lo. El primer
premi serà un val de la llibreria La Font de Mimir per valor de 40 eur.  i el segon i tercer premis
vals per valor de 30 eur. i 20 eur. de la llibreria Bosch. Ja s’ha acordat amb les llibreries i s’han
preparat els vals, amb el nostre logo. 



Punt 4.  Assegurança Escolar:
A partir de 3er. ESO endavant hi ha contractada l’assegurança escolar obligatòria, de la que estan
exclosos els alumnes de primer i segon. Per a aquests alumnes l’Ampa està pagant una assegurança
de 7 eur per alumne, però com que igualment tenen cobertura de la Seguretat Social, s’ha considerat
que no era necessària aquesta assegurança addicional i es decideix donar-la de baixa. 

Punt 5. Socialització: 
S’ha de fer una reunió amb coordinació de batxillerat,  per veure l’abast del projecte i demanar
col.laboració.

Calendari:  els exàmens de recuperació seràn fins el 26 de juny, per tant hem de posar dates de
recollida de llibres els dies 26, 27 i 28 de juny.
De cara al calendari per batxillerat cal tenir en compte els dies d’exàmens de recuperació de segon 
de 11 a 14 de juny, així com les proves de selectivitat de setembre. 
Per primer de batxillerat hem de comptar amb les proves extraordinàries dels dies 2 a 4 de setembre.

Arrel de la baixa d’un alumne se’ns planteja el dubte sobre l’extorn de la quota de socialització. Es
decideix que en cas de baixa produïda durant el primer trimestre del curs es retornarà el 100% de la
quota, si la baixa és durant el segon trimestre es retornarà el 50% i si es produeix durant el tercer
trimestre no es retornarà la quota, doncs es considera que els llibres s’han utilitzat pràcticament tot
el curs.

Punt  6.  Menjador:  Es  constata  novament  la  manca  d’organització  de  l’empresa  en  temes
administratius. 
S’ha de seguir insistint per trobar algú que se’n pugui fer càrrec en substitució de la Cristina. 

Punt 7. Extraescolars: 
S’han obert tres grups nous :  matemàtiques de 2on,  català de 2on batxillerat i anglès.
S’enviarà crida per voluntaris a donar un cop de ma a la comissió. 
Ja està enllestida l’enquesta sobre extraescolars, pendent de distribuir-la. S’ha considerat que caldria
fer-hi constar el correu per comptabilitzar-ho i evitar duplicitats que desvirtuïn el resultat.

Punt 8. Mòbils:  Per part d’una mare s’ha presentat la petició de recomanar no fer ús dels telèfons
mòbils durant les sortides . Tot i ser un tema personal es dona recolzament a aquesta recomanació. 

Torn obert de paraules: 
L’escola Font d’en Fargues enguany planteja una jornada de Sant Jordi de reutilització de llibres de
segona ma i demana col.laboració per recollir llibres infantils. Valorant molt positivament aquesta
iniciativa, es passarà comunicació demanant als alumnes que es vulguin desfer d’algun llibre que el
portin a l’Institut per fer-los arribar a l’escola. 

S’ha rebut una invitació per part de les Associacions del Guinardó, per formar-hi part. Es tracta de
col.laborar amb altres Entitats del barri  per tal de crear un espai comú de trobada per anar-nos
coneixent i tractar els temes que afecten al barri. 

El Jordi ens comenta que s’ha presentat pel consell escolar de Districte.


