
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – Març 2020

IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA,  data 3 de març de 2020.

Assistència d’un total de 15 pares i mares.  

Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Proposta de canvi del model de socialització
3. Torn obert de paraules

Seguint l’ordre del dia s’aprova per votació l’acta de l’assemblea anterior, que està penjada a la 
web.

Donat que amb la situació actual no podem garantir la viabilitat del model de socialització, tal i com
s’ha dut a terme fins ara, s’han estat estudiant i valorant possibilitats per poder mantenir viu el 
projecte i poder gaudir dels avantatges econòmics que la reutilització dels llibres suposa per a les 
famílies. 

En aquest context s’ha contactat amb ASSAICE, una empresa sense ànim de lucre, sorgida a partir 
d’una AMPA, que es dedica a gestionar la socialització de llibres de text per a les escoles, donant 
servei a més de 100 escoles i instituts. 

S’explica el model d’ASSAICE, que s’ha penjat a la web de l’Ampa per a la informació de tots els 
pares i mares. 
Aquest model, té un cost per cobrir la feina de manipulació i control de l’estoc de llibres. Tot i així 
s’ha fet una comparativa de les quotes proposades amb les que es paguen actualment li gairebé no 
hi hauria diferència. 

Se sotmet a votació el nou projecte i s’aprova per unanimitat. 

S’ha rebut una petició per part de l’escola Font d’en Fargues demanant llibres de segona ma per 
celebrar Sant Jordi. Es decideix fer una crida a les famílies per que facin donacions de llibres i 
contes ja utilitzats i donar-los una nova vida.

Torn obert de paraules:

Es comenta que de vegades hi ha llibres que no es fan servir, demanen fer-ne revisió i assegurar-ne 
l’us. 

Conveniència de tendir a la digitalització dels deures, per tal que els alumnes no hagin d’anar tan 
carregats amb els llibres. Hi ha un problema en aquest sentit i és que cal modernitzar la xarxa de 
wifi.

Click-Edu: és una aplicació amb moltes possibilitats, es va aprofundint en l’ús. Alguns pares 
comenten la possibilitat de fer-lo extensiu als deures. 


