
AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Acta Assemblea General Ordinària n.8
Curs: 2020-2021 Versió:  1

Data de la reunió: 4 de maig de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Joan Carles Batalla, Talha Shakeel, Mireia Escoda, Anna MAria
Gonzalez, Montse Miró

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

1 – Lectura i aprovació acta anterior

2 – Informacions diverses

3 – Torn obert de paraules

Acta anterior:

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

Extraescolars:

La Mireia exposa el formulari per preguntar a alumnes i pares en quines extraescolars estarien
interessats.

S'acorda:

- Fer preguntes obertes per a que puguin indicar lliurement el que voldrien.
- Fer un formulari electrònic per distribuir.
- Ampa enviarà el formulari als pares.
- Jordi Belmonte preguntará a l’Institut si poden distribuir el formulari als alumnes a través del

email de l’alumne.

Escola oficial d’idiomes (EOI):

Hi ha noves propostes de cursos de l’EOI. Es revisarà i es publicitarà als alumnes de l’institut.

Socialització de llibres:

Institut està avaluant l’ús de llibres digitals. En les properes setmanes ho decidirà.
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Segons conversa amb Assaice, la millor manera de distribuir els codis als alumnes es a través del
professor; ja que és més fàcil de controlar i que no es perdi.

Assaice proposa fer un pack amb totes les llicències; tot i que depèn de l’editorial. Per exemple, hi
ha editorials que donen el mateix codi a tota la classe.

Respecte a la casuística de les optatives de 3r que son quadrimestrals, és a dir es fan durant mig
curs; Assaice proposa fer un pack d’optatives i que l’entrega dels llibres ho facin els professors, en
comptes de Assaice.

Encara hi ha alguns imports pendents de quadrar amb Assaice.

Ja s’ha consolidat i ajustat els llibres relatius del pla de xoc.

S’han tingut que fer comandes addicionals pel tema de les optatives de 3r.

Respecte a les dates de devolució de llibres, Assaice les considera molt ajustades; però Ampa indica
que altres anys s’ha fet en 2 dies i ha anat bé.

Menjador:

Hi ha 2 candidates per la comissió de menjador. En Jordi Belmonte contactarà amb elles per
formalitzar la comissió.

Tresoreria:

Per l’any vinent cal renovar la tresoreria, ja que aquest és el darrer any de la Anna MAria, actual
tresorera.

S’acorda deixar un únic compte bancari per a tot l’Ampa i eliminar les comptes addicionals. Així
s'estalvia despeses de manteniment i gestió duplicada.

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 1 de juny de 2021 a les 19:00.
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