
ACTA NUMERO 8 CURS 2018-2019 

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 2.04.2019 amb el 
següent ordre del dia:

1. Aprovació acta anterior
2. Valoració jornada portes obertes
3. Socialització:

Calendari de tasques
Revisió documents i formularis

4. Menjador:
Proposta recerca nova empresa
Crida voluntaris
Gestió beques

5. Digitalització
Proves Ampasoft
Nova web, anàlisi

6. Comunicació
Enquesta d’extraescolars.

7. Economia
Proposta quotes material a l’institut

8. Torn obert de paraules

Assistents:  Anna M. González, Joan Sanz,  Manuel Ruiz, Irene Casals, Cristina Roig, Alba Gil, 
Jordi Belmonte i Montse Miró

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

Punt 2. Jornades de portes obertes: 
Se’n fa una valoració positiva, per la gran afluència de persones interessades, sobretot el dilluns. Per
part de l’Ampa el Jordi Melich i l’Anna Maria van fer l’explicació del que fem, prenent com a base 
la presentació que va preparar la Cecilia i el tríptic se s’havia entregat a tots els assistents.

Punt 3. Socialització:
Calendari:  s’acorda posar en marxa la renovació del projecte a començaments de maig. 
   6 de maig:  fer enviament de cartes recordatori  (renovació si/no)
   5 de juny: Proposta termini pagament quota renovació
   4-5 de juny:  Demanar ajuda per recollida de llibres
   6 de juny:  Enviar carta als alumnes de batxillerat demanant-los la venda de llibres a l’Ampa
  18 i 19 de juny: recollida de llibres, que cal concretar amb l’institut tenint en compte la data de la 
festa de 4rt del dia 20 de juny. 
   Dates recuperacions: 20, 21, 25 i 26 de juny.
   26 de juny: recollida llibres dels alumnes que han fet recuperació.

   4, 5 i 6 de setembre:  entrega de llibres per al nou curs.

Cal acabar de confeccionar els formularis per la comanda dels llibres no socialitzats amb 
descompte.



Punt 4. Menjador: 
Es decideix mirar de canviar d’empresa, doncs tot i que estem prou contents amb la qualitat del 
menjar, en l’aspecte administratiu hi ha moltes mancances i desorganització, i això genera molta 
feina que nosaltres no podem assumir. 

Tenim una proposta de l’empresa D’Lleure que sembla força atractiva. 
Es decideix que farem una crida a voluntaris per si ens poden ajudar amb noves propostes.
 
Gestió de les Beques de Menjador:  El Consorci diu que ha de ser l’Ampa qui faci el pagament a 
l’empresa de menjador i que en pugui justificar la part de beca no utilitzada per tal que sigui 
retornada al Consorci.
En el cas de les famílies becades que hagin avançat el pagament, se’ls retornarà l’import a ells 
directament. 

Punt 5. Digitalització:
S’estan fent progressos amb l’Ampasoft. S’han d’anar entrant les dades i al juny fer nou volcat i 
canvi de curs.
Es comenta de veure la possibilitat de comunicar faltes de menjador o extraescolars a través de la 
plataforma Click-edu. 

Nova web de l’Ampa: es considera important penjar-hi els protocols d’extraescolars de manera que 
es visualitzin amb més facilitat. 
S’ha de mirar de fer alguns apartats més visibles: menjador, extraescolars, etc

Punt 6. Comunicació:
S’enviarà enquesta d’extraescolars, per copsar l’opinió de les famílies.

Punt 7. Economia:
Arrel dels dubtes sorgits el curs passat, es decideix que l’Ampa no es farà càrrec del cobrament de 
la quota de material, que es traspassa íntegrament a l’escola. Es demanarà a l’Institut que se’n faci 
càrrec directament. 
Cal modificar els impresos de matrícula en que apareixia aquesta partida juntament amb la quota 
d’Ampa. 

Punt 8. Torn obert de paraules:
Es comenta la contribució de l’Ampa per les festes de graduació dels alumnes de 4rt Eso i 2n 
Batxillerat. Com en anys anteriors l’Ampa col·laborarà econòmicament amb un import de 200 eur 
per cadascuna amés del tradicional regal als alumnes per un valor de 10 eur per alumne. 
En el cas de 4rt s’ha constituït una comissió de regal, que s’encarregarà de buscar-lo.
Falta aclarir aquest punt amb els pares de Batxillerat.


