
 

 

Data de la reunió: 2 de març de 2021 

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet 

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Silvia Sanchez, Joan Carles Batalla, (anònim). 

 

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: 

Portes obertes: 

El proper 3 de març és la jornada de portes obertes de l'institut. Ja està preparat el tríptic que es                    
presentarà a les famílies. L’institut usará l’eina Padlet com a pisarra compartida amb els pares per                
fer la presentació; el tríptic es publicarà en aquesta eina. 

 

Consell escolar:  

El passat 16 de febrer es va realitzar el consell escolar. Actualment l’institut no té tensions de                 
tresoreria, degut bàsicament a la reducció de sortides. L’institut ha rebut pressupost pel projecte              
“Erasmus plus” que dura 2 anys. L'institut té previst invertir en material per l’escola, com la                
renovació d’alguns projectors de les aules; es farà a través del consorci ja que proporcionen               
instal·lació i servei de manteniment. 

Aquest any hi ha uns 14 alumnes del pla de xoc del Departament d’Educació, que també implica                 
pressupost addicional. Aquests diners serviran en part per cobrir els llibres socialitzats i amb              
descomptes que s’han proporcionat a aquests alumnes. 

 

Menjador: 
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S’ha rebut 1 queixa respecte a que el menú era avorrit; per exemple, massa dies de pasta amb                  
tomàquet. Es supervisarà el menú, però es decideix no fer grans canvis ja que només son 2 dies i es                    
prefereix facilitar que els alumnes mengin tots els plats a que es llenci menjar. 

Aquest mes de març s’han publicat els menús adaptats a les diferents necessitats: sense gluten,               
sense lactosa, etc 

 

Socialització de llibres: 

Hi ha 2 nouvinguts a 1r ESO que potser demanaran llibres socialitzats. Es revisarà l'estoc; però a                 
priori no es contempla comprar més llibres fins al següent curs. 

Durant el mes de maig l’institut hauria de proporcionar la llista de llibres pel curs següent; així com                  
si es vol usar llibres electrònics. En cas d’usar llibres electrònics la socialització no té sentit, ja que                  
les llicències son anuals i per alumne; peró es podría usar la plataforma de Assaice per centralitzar i                  
facilitar la compra de llicències als alumnes.  

 

Wifi i ordinadors: 

L’institut ha ampliat la seva xarxa Wifi i ara es disposa de una bona connexió d’Internet a totes les                   
aules. I el consorci ha proporcionat ordinadors portàtils als alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de                     
Batxillerat. Aquests ordinadors s’han de retornar a final de curs. 

 

Certificat digital: 

L’Ampa ja disposa de certificat digital per realitzar tràmits online. 

 

Qüestionari aFFac: 

aFFac (abans anomenada FaPac) ha enviat un qüestionari sobre les festes que l’Ampa celebra a               
l’institut, en relació a si son festes locals o d’altres països . Es respondrà que només es celebra nadal                   
i carnestoltes. 

 

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 6 de abril de 2021 a les 19:00. 
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