AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera
Acta Assemblea General Ordinària n.3
Curs: 2020-2021

Versió: 1

Data de la reunió: 1 de desembre de 2020
Lloc
: Per videoconferència mitjançant Google Meet
Assistents
: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Alba Gil Bernad, Anna Maria Gonzalez Pascual, Laia Alonso
Hernandez, Silvia Sanchez, Montse Miró.

Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia següent:
1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2 – Informacions diverses.
3 – Torn obert de paraules.

Conforme l’ordre del dia s’aprova l’acta de la darrera Assemblea.

Tresoreria informa que el banc (Caixa Bank) ha bloquejat el compte bancari de l’Ampa degut a que
ha caducat la vigencia de la Junta. Amb el compte bloquejat no es poden fer pagaments, per
exemple a editorials pels llibres. S’ha notificat que la Junta ha estat renovada i se’ls ha notificat que
ha estat tramitat amb la Generalitat però demanen el certificat oficial. S’acorda realitzar un
certificat propi de l’Ampa per desbloquejar temporalment. Un cop es torni a activar, el nou
secretari (Joan Sanz) haurà de presentar la seva signatura per poder treballar amb el banc.

Es comenta que la distribució de llibres amb el portal ReBooks i l’empresa Assaice funciona bé i està
estabilitzat. Falta fer la liquidació amb Assaice dels armariets, quotes Ampa i llibres. S’ha detectat
que els marges del llibres estan molt ajustats i l’any que ve caldrà incrementar les quotes per no
tenir riscos pressupostaris, per exemple apujar el preu a un 30% del cost per llibre. Cal tenir en
compte que aquest any ha hagut una despesa forta de material informàtic (ordinadors, impressora,
…) relacionats amb la socialització de llibres.
També cal revisar amb Assaice el fet de famílies que han marxat i han tornat els lots, però Assaice
els ha cobrat.

S’informa que l’institut ha rebut la conformitat de la millora de la instal·lació Wifi per part del
consorci. Possiblement abans d’any l’escola disposi d’una bona xarxa Wifi que permetetrà l'ús
d’ordinadors i tablets per part dels alumnes.
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Es contactarà amb l’institut per si tenen planejat usar llibres virtuals, ja que aquest any cal renovar
alguns dels llibres socialitzats. En cas de renovar-se com a mínim cal mantenir el llibre físic durant 4
anys.

Es recorda que la comissió de menjador està buida i actualment se está gestionant per persones
d’altres comissions amb un esforç extra. S’acorda tornar a fer avís per formar la comissió de
menjador.
Es comenta que hi ha alguns problemes de convivència pel fet dels grups bombolla reduïts i la
prohibició de l'ús del mòbil. També es comenta que hi ha nois i noies que s’obliden que han d’anar
a menjador i marxen de l’institut. Les treballadores llavors els han de trucar per a que tornin; a part
de l’enrenou, és una tasca més que dificulta el servei de menjador.
La reunió pasada es va rebre una queixa que el menjar estava fred. L’empresa VaDeLleure informa
que es compleixen les normes i el menjar es rep a l’institut a la temperatura correcta i així està
registrat; però assumeix que potser sí que els nois i noies reben el menjar un pel més fred a taula. El
motiu és que primer es serveixen tots els plats a taula i després entren els nois i noies al menjador
per asseures per grups bombolla. És a dir, les normes de protecció contra la Covid fa que passi més
temps entre que es serveixen els plats i es posen a dinar. A més a més les finestres estan obertes
per airejar la sala. Es parlarà amb VaDelleure per si es pot agilitzar l’entrada al menjador.

S’acorda no realitzar sopar de Nadal per les restriccions degudes a la Covid.

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 12 de gener de 2021.
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