
ACTA NUMERO 1 CURS 2019-2020

IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 8.10.2019 amb el 
següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Socialització:

Revisió temes oberts
Recull punts de millora de cara al proper curs
Renovació comissió

3. Extraescolars:
Grups oberts, tancats i llistes d’espera
Voluntaris comissió

4. Menjador: 
Revisió primers dies de funcionament
Voluntaris comissió

5. Ampasoft:
Replantejar la seva utilització: pros/contres

6. Armariets:
Proposta de funcionament per al proper curs

7. Presentacions de classe, valoració
8. Nous clubs socials:

Lectura, estat preparació
Jocs de taula, seguiment preinscripcions
Teatre, llançament club
PS4, proper llançament

9. Torn obert de paraules
 
Comença la reunió amb l’assistència de 18 pares i mares. 

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

Punt 2. Socialització: 
Feedback dels voluntaris que han col·laborat enguany:  seria convenient conscienciar les 
famílies de l’estalvi econòmic que ens suposa a tots el projecte de socialització, i alhora la 
necessitat de més col·laboració. S’acorda fer una comunicació a les famílies en aquest sentit 
i aprofitar per sol·licitar voluntaris per la comissió, atès que la Rosa aquest curs ja no serà 
amb nosaltres. 

Es valora el funcionament del projecte, ara que hi hem afegit la socialització de batxillerat, 
amb més complexitat,  i la dificultat que suposa dur el control de tots els llibres, comandes, 
pagaments, sobretot quan els usuaris no respecten els terminis establerts. 

De cara al curs vinent, es comenta la conveniència d’avançar una mica les dates, dins del 
possible, doncs els terminis venen donats també pel moment en que  l’institut comunica els 
llistats de llibres i optatives, i de ser més estrictes amb les dates. 

Es discuteix de quina manera es podria optimitzar el procés de comandes i pagaments, per tal
que no sigui tan feixuc, i intentar reduir possibles errors que es poden produir al portar-ho tot
manualment. 
En Joan Carles i l’Ainhoa proposen la utilització del pagament amb targeta, a traves d’un 
TPV virtual. En aquest sentit caldria confeccionar un nou formulari mitjançant el qual en el 



moment de fer la comanda, tant dels llibres socialitzats com no socialitzats, enllacés amb el 
pagament amb targeta. S’estudiarà aquesta possibilitat, doncs si ho podem fer funcionar seria
molt positiu al permetre el control de comandes i pagaments alhora. 

Es comenta la possibilitat d’utilitzar el click-edu com un canal més de comunicació amb les 
famílies, doncs tot i les publicacions al web, les newsletters, xarxes, etc, encara hi ha qui no 
rep les comunicacions. De moment s’està actualitzant.

Punt 3. Extraescolars: 
S’ha obert grup de reforç de matemàtiques de 3er ESO i està a punt d’obrir-se grup de 2on. 
També hi ha proposta de grup de conversa en anglès per batxillerat, però sembla que de 
moment hi ha pocs alumnes i no arriba per obrir grup.
Cal esperar a l’avaluació, és possible que encara s’obri algun grup més. 

Aquest curs hi ha 14 o 15 alumnes nouvinguts. Es comenta la possibilitat d’oferir grup de 
conversa per alumnes i pares. Per treballar la integració caldria que l’activitat fos gratuïta. 
S’acorda buscar primer informació al Consorci sobre voluntariat. 

Nova proposta d’activitat extraescolar de cara al 2on i 3er trimestres: la Irene i la Cecília 
proposen una activitat de producció de vídeos. Es preguntarà a l’institut, doncs implica 
portar mòbil. 

També s’acorda preguntar a l’Institut si hi ha alumnes que necessitin algun reforç. 

Punt 4. Menjador:
De mitjana hi ha 69 usuaris.  
La nova empresa funciona força bé, hi ha bona connexió i els alumnes estan contents amb el 
menjar. 
El tema al·lèrgies també està molt controlat.
Es valora molt positivament el fet que no es disposi de mòbils durant el temps de migdia, 
doncs els alumnes juguen més a pilota, i es relacionen més. 
Personal: Mireia, Clàudia i Rosa. 

Punt 5. Ampasoft: 
De moment no ens n’hem sortit. Es mirarà novament de fer-lo funcionar.

Punt 6. Armariets: 
Ho deixem per més endavant

Punt 7. Reunions de classe: 
Les reunions d’inici de curs van anar força bé. De fet a junta d’avui ha estat de les més 
concorregudes.

Punt 8. Nous clubs socials: 
Club de lectura: de moment hi ha 8 inscrits, cal compatibilitzar els dies.
Jocs de taula:  1 inscripció. La Isabel comenta que hi ha una activitat semblant a Torre 
Llobeta. 
Teatre: es publicarà proposta en els propers dies. 

Punt 9. Torn obert de paraules: 
Es comenta l’existència de dues corals, una a l’Escola del Mar i l’altra a Torre Llobeta. 
S’acorda fer-ne difusió per si algun pare/mare hi te interès. 




