
ACTA NUMERO 9 CURS 2018-2019 

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 7.05.2019 amb el 
següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Socialització:

Calendari de tasques
Tancar documents
Tancar formularis per inscripcions

3. Menjador:
Proposta DLleure

4. Comunicació
Enquesta d’extraescolars, resultats preliminars

5. Torn obert de paraules
 
Assistents:  Anna M. González,  Manuel Ruiz, Irene Casals, Cristina Roig, Jordi Belmonte, Jordi 
Melich, Rosa Espinosa, Chari Cordeiro i Montse Miró

Comencem amb el comentari sobre les festes de graduació de 4rt Eso i Batxillerat: es reitera la 
contribució econòmica de l’Ampa tant en l’organització de la festa com en l’entrega 
d’obsequis als alumnes. Les comissions de pares de cada curs es cuidaran de buscar els obsequis. 

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

Punt 2. Calendari socialització: 
13 de maig: enviament de cartes per la renovació del programa de socialització
20 de maig: Fer oferta als alumnes de batxillerat per comprar-los els llibres per l’Ampa.

Cal tenir el llistat de llibres
S’acorda la compra dels llibres de batxillerat els dies 18 i 19 de juny.

Primers de juny: enviar crida a voluntaris per col.laboració en la recollida de llibres dels dies
18 i 19 de juny i 26 de juny, també per ordenar i classificar els dies 26 i 27 de juny.
Seguint l’actuació del curs passat que va donar molt bon resultat, es fará un doodle 
per tal que s’hi apuntin voluntaris

11 de juny: enviament recordatori per la recollida de llibres
11 de juny: enviament carta llibres no socialitzats

Punt 3. Menjador: s’està valorant molt positivament la proposta de l’empresa DLleure
Finalment es cancel.larà la relació amb Coalme, per tots els problemes i inconvenients. 

Punt 4. Comunicació i extraescolars:
 S’enviarà carta informativa sobre menjador i extraescolars amb les altres comunicacions el 
dia 11 de juny. 
Extraescolars: segons enquesta la franja horària preferida seria a les 16:00h. 
Interessa sobretot les classes de reforç.
Es confeccionarà formulari amb més propostes. 




