
AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Acta Assemblea General Ordinària n.7
Curs: 2020-2021 Versió:  1

Data de la reunió: 6 de abril de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Joan Carles Batalla, Silvia Sanchez, Talha Shakeel, Mireia,
Irene Casals, Susana Cavero

Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia següent:

1 - Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2 - Socialització

3 - Portes obertes batxillerat

4 - Tancament cobraments Assaice.

5 - Comissió menjador

6 - 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 - Socialització:

L’Institut està avaluant l’ús de llibres digitals pels propers cursos; cada departament de l’institut ha
d’indicar quins llibres volen per l’any que ve.

A 1r i 2n de ESO els més segur és que continuen en paper, ja que no está garantit que disposin dels
ordinadors que proporciona la Conselleria.

A 3r i 4t de ESO possiblement será meitat de llibres en paper i meitat en digital.

L’Ampa ha indicat que no es poden canviar els llibres socialitzats recentment i per tant estan
compromesos durant 4 anys. També proposa que es digitalitzin els llibres que no siguin
socialitzables (és a dir els que es treballa sobre el llibre).

S’ha acordat amb l’Institut que el 7 de maig estigui definida la llista de llibres.

Es convocarà una reunió amb Assaice per analitzar les diferents opcions de gestió de llicències dels
llibres digitals a través de la seva plataforma.
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També cal decidir el calendari de recollida i obertura de comandes per l’any que ve; i traspassar-ho a
Assaice. La previsió és la recollida entre el 17 i 22 de juny, i obrir les comandes també al Juny.

Punt 3 - Portes obertes batxillerat:

Juan Carles s’ofereix per informar sobre l’Ampa en les portes obertes de batxillerat que es realitzarà
el dimecres 28 d’abril de 18 a 18:30.

La informació es troba en el tríptic de presentació de l'Ampa.

Punt 4 - Tancament cobraments Assaice:

Cal quadrar i tancar les comptes amb Assaice. Assaice només hauria de tenir els dipòsits dels llibres.
La resta hauria de ser traspassat a l’Ampa per disposar dels diners i realitzar els pagaments a les
editorials.

La Silvia ho revisará, amb el suport de l’Ana.

Punt 5 - Comissió menjador:

Actualment no hi ha cap voluntari assignat a la comissió de menjador i és urgent incorporar a algú.

Irene farà la crida per xarxes.

La principal tasca és gestionar els diners de les beques entre VaDeLleure i el consorci. De moment
l’Ampa ha avançat diners en aquest concepte que el Consorci hauria de pagar.

Punt 6 - Torn obert de paraules:

Es revisarà les promocions de l’Escola Oficial d’Idiomes per oferir-les als alumnes de l’Institut.

Es discuteix si l’any que ve cal ofertar o no extraescolars. S’acorda avaluar empreses que ofereixen
extraescolars, així com fer una enquesta directament als alumnes a veure que estan interessats.

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 4 de maig de 2021 a les 19:00.
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