
 

 

Data de la reunió: 2 de febrer de 2021 

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet 

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Silvia Sanchez, Montse Miró, Irene Casals, Joan Carles             
Batalla, Anna Ma González. 

 

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. 

 

Punt 1: 

No es realitza comentari respecte a l’acta anterior, per tant, es considera aprovada l’acta de la                
darrera Assemblea. 

 

Punt 2: 

Menjador:  

El servei de menjador funciona prou bé.  

Només resta el conflicte entre treballadores i l’empresa respecte a les hores treballades, però que               
és  conflicte intern de VaDelleure.  

S’informa que s’ha realitzat la inspecció per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),                
amb el resultat de algunes petites deficiències que VaDeLleure ha de solucionar, com per exemple:               
registre del llibre de neteja, les mostres de menjar no tenen data, es demana més quantitat a les                  
mostres i el títol de la certificació de l’empresa. També es notifica la baixa qualitat de l’aigua de                  
l’aixeta (ph alt i molta calç) que es reportarà a l’empresa d'aigües de Barcelona. 

Es demana a la comissió de comunicació que es publiqui el menú de menjador de cada mes a la                   
web quan VaDeLleure l’envíi. 

 

Socialització:  

S'envia un correu als alumnes de 3r per l’intercanvi de llibres de les assignatures optatives;               
l'intercanvi el realitzen els professors i ho gestiona Asaice. 
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S’han de revisar els comptes per pagar el que hi ha pendent dels alumnes amb pla de xoc.  

En Jordi comenta el cas d’un alumne de 1r ESO que s’ha de revisar; ho gestionará la Sílvia i l’Anna.  

S’ha de revisar la factura de la distribuidora Itaca.  

Es recordará a l’institut que prepari els llibres pel curs vinent, en concret els que s’ha finalitzat el                  
període de socialització.  

I la darrera tasca es el quadrament de les quotes amb els diners que envia Assaice. 

 

Extraescolars:  

S’informa que ja està preparat i publicat el formulari electrònic per demanar extraescolars. Les              
poques demandes que han hagut han estat d’angles. S’informa que s’han rebut peticiones de les               
pròpies tutores dels alumnes que recomanen fer classes de reforç. 

De moment no s’obren activitats d’extraescolars donat la baixa demanda i la dificultat de mantenir               
els grups bombolla. 

 

Portes Obertes: 

El proper consell escolar es d’aquí 2 setmanes, on es decidirà el dia concret de les portes obertes. 

Es suposa que será a inicies de març, i que será telematic. L’institut no permet lliurar cap                 
documentació impressa, per tant, no cal imprimir res. 

 

Problema professora: 

Es comenta que una problemàtica relacionada amb la professora de Física de 2n de Batxillerat i 3r                 
ESO degut a que s’han produït moltes baixes de curta durada durant el curs i s’ha endarrerit el                  
temari de les seves classes. El centre comenta que la darrera baixa és de varios mesos i que permet                   
una substitució fins després de Setmana Santa. De fet, va haver una inspecció i es va recomanar fer                  
clases de recuperació general a les classes afectades. 

 

Certificat digital: 

S’han iniciat els tràmits per demanar el certificat digital de l’Ampa. 

 

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 2 de març de 2021 a les 19:00. 
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