ACTA NUMERO 1 CURS 2020-2021
IES CARRASCO I FORMIGUERA. Acta de la junta de l’Ampa celebrada el dia 6.10.2020 amb el
següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Convocatòria d’eleccions a Junta Directiva
3. Socialització: valoració canvi a ASSAICE
4. Menjador: seguiment servei i problemes Covid
5. Aprovació de aportacions a l’Institut
6. Torn obert de paraules
La reunió es fa de forma telemàtica arrel de les mesures de prevenció del Covid-19.
Hi assisteixen 14 mares/pares.
Punt 1. S’aprova l’acta de la junta anterior.
Punt 2. Convocatòria eleccions a Junta de l’Ampa:
Cada dos anys cal renovar la Junta de l’Ampa. Enguany es proposa la votació en la propera
Assemblea General el dia 3 de novembre.
La presentació de candidatures mitjançant correu electrònic a l’Ampa, s’ha de realitzar fins
com a màxim el dia 20 d’octubre i a partir d’aquest dia es farà la difusió de les diferents
candidatures fins el dia de la votació. Les candidatures han de ser d’un mínim
imprescindible de 3 persones i un màxim de 10.
Punt 3. Socialització: valoració del canvi de model.
.
Tant per part de l’Ampa com dels pares usuaris es valora molt positivament el traspàs de la
gestió dels llibres a l’empresa Assaice, tant en l’aspecte d’alleugeriment de feina als pares i
mares de la comissió a l’hora de la recollida, entrega i control, com per una millor
organització. A tenir en compte el volum de llibres gestionats, han estat 2.300 llibres repartits
en 421 comandes.
L’experiència ha estat molt bona, com a usuaris el funcionament de la web per fer les
comandes es considera molt clar i intuïtiu. En general n’estem molt contents de com ha anat.
L’única incidència detectada fa referència als llibres de 2 optatives quadrimestrals de 3er
Eso, i s’està ajustant amb l’empresa.
Punt 4. Menjador:
El menjador està bastant ple, n’estan fent us 50 alumnes habitualment.
Malgrat la separació de grups bombolla, es detecta que alguns alumnes es barregen amb
altres que no pertanyen al seu mateix grup.
S’enviarà nota recordatòria de les normes de menjador i s’actualitzarà la normativa.
Punt 5. Aprovació d’aportacions a l’Institut:
Cal tenir en compte que el pressupost de l’Institut s’ha vist minvat per l’increment obligatori
de la despesa en neteja.
S’aproven les següents aportacions:
- Aportació per subvencionar les agendes que s’han entregat als alumnes.

- Adquisició d’un projector pel grup de Batxillerat que fa us d’una aula a la Torre Llobeta.
Es calcula sobre un import aproximat de 300 eur. Es miren models juntament amb
l’Institut.
- L’Institut demana col.laboració per a adquirir webcams i micros inalambrics per als grups
confinats.
L’Institut ha adquirit 2 projectors i webcams del catàleg de la Generalitat amb servei
d’instal.lació i manteniment.
Es preveu la necessitat d’equipament per al possible cas d’alumnes confinats per ser
contactes, que hagin de seguir en remot les classes que són presencials.
Anteriorment s’havia parlat de comprar uns repetidors de wifi, que de moment no faran
falta,

