
ACTA NUMERO 3 CURS 2019-2020 
 
IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 
14.01.2020 amb el següent ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació acta anterior 
2. Socialització: 

Revisió proposta ASSAICE 
Impagats 

3. Ampasoft: 
Renovació 2020 

4. Clubs socials: 
Iniciar o congelar Teatre 

5. Tasques a preparar 
Armariets: proposta 2021 
Portes obertes. Tríptic 

6. Menjador 
Resultat enquesta 

7. Torn obert de paraules 
 
Comença la reunió amb l’assistència de 7 pares i mares. 
Punt 1. S’aprova l’acta de la junta anterior. 
Punt 2. Socialització: 

Es considera que la proposta de ASSAICE es molt interessant però que 
cal encara assegurar algunes qüestions amb ells. Es convoca una reunió 
pel dimarts 21 a les 19 hores per treballar el dubtes que queden respecte 
el model de ASSAICE i poder convocar una segona reunió amb ells 
aproximadament la setmana següent.  
 
Es comenta que hi ha alguns impagats de Socialització de famílies que 
l’Institut havia demanar un pla de pagament personalitzat.  
 

Punt 3. Ampasoft 
S’aprova la renovació de l’Ampasoft pel curs 2019-2020 per intentar fer 
una segona revisió i veure si s’adequa al funcionament que necessitem 
encara que s’agafi a ASSAICE per la gestió de socialització i pagaments 
associats.  
 

Punt 4. Clubs Socials 
 El Club de Jocs continua funcionant amb normalitat.  

S’aprova congelar el Club de Teatre perquè no hi ha prou mans per 
gestionar-lo, possiblement l’any que ve pugui haver un líder i ja el 
gestionaríem.  
Concurs de Fotografia: cal decidir si es fa la convocatòria, l’equip de 
comunicació farà una proposta.  
 
 
 
 
 



Punt 5. Tasques a preparar 
Armariets 
Falta completar l’estudi econòmic dels armariets però es proposa 
eliminar el dipòsit ja que no hi ha necessitat de tenir-lo per mal ús, hi ha 
unanimitat en aquest tema.  
Quan s’acabi l’estudi econòmic podrem tancar el preu, però 
orientativament es proposaria un cost del lloguer anual de només 10 
euros.  
Falta que l’institut accepti el model de gestió que se li va proposar.  
 
Portes obertes: tríptic 
Cal començar a preparar el tríptic per les portes obertes. Encara no hi ha 
data. 
 
 

Punt 6. Menjador 
Resultat enquesta: 
S’explica el resultat de l’enquesta on majoritàriament la resposta dels 
alumnes és bona o molt bona. 
Donat que hi ha hagut un parell de reclamacions de famílies sobre el 
menú, es proposa fer una comissió per tal d’estudiar si es podria fer 
algun canvi en el menú que hem demanat a DLleure. Silvia Sánchez 
s’incorpora a aquesta comissió.  

 
Punt 7. Torn obert de paraules 
 No es proposa cap tema.  
 


