
ACTA NUMERO 7 CURS 2018-2019 

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 5.03.2019 amb el 
següent ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Concurs de Fotografia:

Entrega de premis
3. Jornada de portes obertes:

Assistents a les sessions
Preparació de material de suport

4. Socialització
Canvi de llibres història (ESO)
Llibres de batxillerat
Determinar preus nous alumnes

5. Digitalització
Obertura nova web. Tancament web actual
Formularis, què ens falta?

6. Comunicació
Determinar circuit per publicar notícies en la web
Enquesta d’extraescolars, enviar correu

7. Economia
Revisió estat Llibre Socis
Revisió estat Llibre Inventari

8. Altres temes
Convocatòria Sinergies
Energies Comunitàries
Reunió FAPAC 26/2

9. Torn obert de paraules

Assistents:  Anna M. González, Joan Sanz,  Manuel Ruiz, Irene Casals, Cecilia Cardiello, Jordi 
Mèlich, Alba Gil  i Jordi Belmonte, 

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

Punt 2. Concurs de Fotografia:
Es fa entrega dels diferents premis atorgats pel jurat del concurs de Fotografia:
- 1r premi: Laia Torres i Laia Castán de 1rB ESO
- 2n premi: Laura Rami, 3rA ESO
- 3r premi: Laia Carrasco 2n ESO.

Posteriorment fem una anàlisi del concurs i es proposa:
- Repetir l’any que ve una nova edició del concurs
- Intentar que es puguin fer fotos en horari escolar o plantejar un altre tema.
- Aconseguir fer més difusió per part dels tutors classe
- Movilitzar des de l’Instagram per que hi hagi més seguidors.

Punt 3. Jornada de Portes Obertes
Per les jornades de Portes Obertes, els responsables que parlaran davant els pares que vinguin seran:
- Dia 18: Jordi Mèlich + Anna González
- Dia 19: Anna Gonzàlex + Alba Gil + Cecília Cardiello.
Cecília prepararà un Prezi com a suport per la presentació. 



Punt 4. Socialització
Es comenta que s’ha fet la reunió amb el coordinador de Batxillerat, que hi ha molta predisposició i 
que ens entregaran abans de maig la llista definitiva de llibres. 
Es comenta que ens han insinuat que faran algun canvi en els llibres de ESO, en concret de 
socials/història, però que ja es concretarà. 
S’acorda adequar el preu de la socialització de llibres per alumnes que s’incorporin començat el 
curs. S’estableix el següent criteri:
- alumnes que s’incorporin fins el mes de gener inclòs: 100% del preu.
- alumnes que s’incorporin a partir de febrer inclòs: 50% del preu.

Punt 5. Digitalització
S’acorda obrir ja la nova web i tancar la web antiga. 
Es demanarà a l’Institut que canviïn l’enllaç a la web de l’Ampa per la nova adreça. 
Es farà publicitat de l’obertura de la nova web. 
Es proposa comentar a l’institut que cada mes un professor faci un petit article per la web de 
l’Ampa. 

Cal finalitzar la revisió dels formularis de EOI i menjador.

AmpaSoft: ja tenim el excel dels alumnes preparat per carregar al Ampasoft, es determina que 
quedaran Anna, Manuel i Rosa per posar en marxa el programa. 

Punt 6. Comunicació:
Cal definir entre Comunicació i Digitalització com es fa el circuit de publicació de notícies en el 
web.
Es farà un correu per l’enquesta d’extraescolars. 
S’acorda fer que el Instagram sigui públic per poder tenir més tràfic. 

Punt 7. Economia
El llibre de socis està al dia, es farà servir per actualitzar el Ampasoft.
El llibre inventari està en marxa.

Punt 8. Altres temes
Es comenta la proposta de Sinergies per la Festa 2019. S’intentarà participar en la sessió del 25 de 
març.
Es comenta la proposta d’Energies Comunitàries, i s’acorda no participar-hi. 
No es va poder participar en la reunió de la FAPAC del 26/2

Punt 9. Torn obert de paraules
No es tracta cap tema. 


