ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – Novembre 2020
IES MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, data 3 de novembre de 2020.
Assistència d’un total de 11 pares i mares.
Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Proclamació de la nova junta 2020-2022
3. Presentació de memòries de les comissions
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici 2019-2020
5. Presentació i aprovació del pressupost per l’exercici 2020-2021
6. Torn obert de paraules
Conforme l’ordre del dia s’aprova l’acta de la darrera Assemblea.
Proclamació de la nova junta
Transcorreguts dos anys amb la present junta cal fer-ne la renovació segons marquen els estatuts.
Convocat el període de presentació de candidatures durant el mes d’octubre, s’ha presentat una
única candidatura, que s’aprova per unanimitat, de manera que la nova junta queda constituïda per
les següents persones:
President: Jordi Belmonte Bexa
Tresorera: Anna Maria González Pascual
Secretari: Joan Sanz
Sílvia Sánchez
Montserrat Miró suport fins a final de curs
Un cop constituïda la junta, passem a comentar les memòries de les diferents comissions.
Comissió de Digitalització:
S’ocupa del manteniment de la web i de donar suport tant a la resta de comissions com a l’institut
amb temes de digitalització i teletreball. En aquest context s’han adquirit dos portàtils i una
impressora per imprimir els albarans i codis de barres per la socialització de llibres.
Comissió de Comunicació:
S’ocupa d’actualitzar els continguts de l’Ampa, actualitzant la web, confeccionant els cartells i
tríptics per les jornades de portes obertes i fent publicacions a les xarxes
Comissió de socialització:
Aquest any encara hi ha hagut molta feina amb l’etiquetatge de llibres i tota la preparació del
traspàs a ASSAICE, però ja es veu que a partir d’ara ens estalviarem bastant feina, que per falta de
mans i temps ja no podíem assumir i amb l’ús de l’aplicació tindrem un millor control.
Comissió de Menjador:
S’encarrega de la supervisió i seguiment del servei, així com la gestió de les beques menjador.
Aquest curs s’ha canviat d’empresa. L’experiència amb l’empresa VadeLleure és molt positiva,
després de les incidència que van haver-hi amb Coalme el curs anterior.
Han fet us del servei de menjador una mitjana de 68 alumnes.

Comissió d’extraescolars:
S’ocupa d’oferir activitats segons els interessos de l’alumnat i de mantenir la cartera de monitors.
Normalment s’ofereixen classes de reforç, així com qualsevol altra activitat que demanin el
alumnes, sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes interessats. En els darrers cursos ha disminuït
bastant la demanda.
A continuació es comenta el balanç econòmic així com el pressupost per al curs 2020-2021 que
s’aproven.
Tant la memòria amb una descripció més detallada de les actuacions de les diferents comissions i
les persones que les integren, com els comptes es penjaran a la web de l’Ampa.
Es proposen alguns objectius a treballar aquest curs:
1. Reforçar el compromís amb la socialització, intentant incrementar els llibres socialitzats i
anticipant els canvis de llibres amb temps suficient.
2. Consolidar el llibre de socis i l’inventari.
3. Avaluar les possibilitats que ofereix el programa Ampasoft, i si cal mantenir-lo.
4. Actualització dels estatuts que són molt antics.
5. Obtenció del certificat electrònic per fer tràmits on line
6. Crida per participar a les comissions.

