
ACTA NUMERO 2 CURS 2019-2020

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 5.11.2019 amb el 
següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Extraescolars:

Estat noves propostes: català i audiovisuals
3. Menjador: 

Seguiment
Reclamació pares

4. Socialització:
Tasques pendents
Devolució de llibres

5. Clubs, seguiment:
Jocs
Lectura
Teatre

6. Armariets: proposta de canvi, nou circuit
7. Concurs fotogràfic: Temàtica, terminis
8. Torn obert de paraules
 
Assistència: Jordi Belmonte, Cristina Roig, Alba Gil, Anna Maria Gonzalez, Joan Carles, Ainhoa 
Pascualena, Rosa Espinosa, Silvia, Marisa i Montse Miró.

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

Punt 2. Extraescolars: 
Seguint amb la idea plantejada a la darrera reunió, par als adults s’ha demanat informació al 
Consorci, però per als cursos cal de 15 a 20 persones interessades, a més no són gratuïts. 
L’edat per tenir-hi accés és a partir de 16 anys. 
Es planteja el format de parelles lingüístiques. «Voluntaris per la llengua « farien una sessió 
informativa a aquelles persones interessades a col.laborar-hi, a banda s’ofereix la possibilitat
d’algun incentiu del tipus carnets amb descomptes, i material de suport per dur a terme 
l’activitat.
En els cas dels alumnes pròpiament seria l’Institut qui promogués les parelles segons 
necessitats.

Activitat d’Audiovisual: Comentat amb l’Institut, caldria tenir els drets d’imatge de tots els 
participants i vigilar qualsevol possibilitat de mal us. A banda d’això, no s’hi posa cap 
objecció. Si hi ha interès es podria dur a terme l’activitat. 

Punt 3. Menjador: 
Alguns alumnes / pares han mostrat inquietud sobre la temperatura del menjar, també el 
troben pobre de sal.
Es comenta que hi ha un registre de temperatures obligatori, i s’acompleixen el requisits, en 
quant a la sal, al tractar-se de salses casolanes, és cert que potser porten menys sal. 
Les monitores n’estan contentes. 
Es comenta la possibilitat, si algun pare /mare ho desitja, d’anar-hi a tastar-ho.

Es passarà enquesta als usuaris: què els agrada més/menys, si canviarien alguna cosa del 
menú, temperatura del menjar, etc. 



També per al temps de migdia es mirarà de recollir més jocs de taula, es farà mailing 
demanant donacions. 

Punt 4. Socialització: 
Ja han arribat els darrers llibres i s’espera tancar el tema durant la setmana. 
De la crida de voluntaris hi ha hagut dues respostes. 

En relació al pagament mitjançant targeta, s’està mirant el programari TPVescola, hi ha 
comissió del 2%

En quant a la utilització de llibres digitals caldria millorar la xarxa, hi ha un projecte en 
estudi però falta poder-lo posar en marxa. 

Punt 5. Seguiment clubs:  
Per al club de lectura sembla que no hi ha quòrum, tot i que podria venir l’autora del llibre 
proposat. Cal veure si pot tirar endavant o no. 

Està pendent de llançar els grup de teatre.

Punt 6. Armariets: 
Es proposa estudiar la possibilitat que s’assignin de manera automàtica.

Punt 7. Concurs fotogràfic:
Quedem en pensar temàtica per veure d’engrescar més participació. 


