
AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Acta Assemblea General Ordinària n.9
Curs: 2020-2021 Versió:  1

Data de la reunió: 1 de junio de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Anna Maria Gonzalez, Gabriela Nogueira, Jesus Romero, Joan
Carles Batalla, Montse Miró, Sandra Cervero, Sílvia Sánchez, Irene Casals, Gemma Marin, Sílvia
Núñez.

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

1 – Lectura i aprovació acta anterior

2 – Socialització

Llistat llibres 2021

Circulars per recollida 17 al 22

Torns de suport de recollida

Equipament informàtic recollida

3 – Regals alumnes 4t ESO i 2n Batx

4 - Beques menjador - Comissió menjador

5 - Extraescolars 2021-2022

6 - 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.

Socialització:

L'institut ha comunicat que no usarà llibres digitals el proper curs. Es comenten els següents
inconvenients: es difícil gestionar les llicències digitals, no tots els llibres electrònics aporten valor
afegit, no esta assegurat que els alumnes de 1r i 2n ESO disposin d’ordinars portatils, …
Es canvien els següents llibres:

- Català i Castellà de 1r a 4t ESO que es composa de 2 llibres: un llibre d’estudi i 1 llibre de
eines/resum.

- Física de 2n a 4t ESO

- Sociales de 1r i 2n ESO

Es mantenen:

- Sociales de 3r i 4t de EDO

- Biología, visuales, …
Institut confirma que volen els workbooks d'Anglès i els tallers de Francès.

S'enviarà la llista a Assaice perquè faci les comandes.

Assaice enviarà la circular sobre la recollida dels llibres 2020/2021 i la gestió de comandes
2021/2022.

S’acorda que els dies de recollida son els 17, 21 i 22 de Juny, de 16 a 20; uns 40 minuts per classe.
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Es demana un parell de voluntaris per aquelles franges. Els voluntaris han d’enviar un correu a
ampacarrasco@gmail.com. L’objectiu és donar suport a Assaice, ja que la recollida i gestió dels
llibres ho ha Assaice.

Abans del dia 17 cal revisar els ordinadors i les impressores, per si cal fer alguna actuació. Amb la
millora de la xarxa Wifi, se suposa que els 2 ordinadors podran usar la impressora sense dificultat.

Es van realitzar reunions amb 2 empreses que també ofereixen el servei de socialització de llibres:

- Comercial Girona: són de Girona, és una mica més econòmic, custodien els llibres en un
magatzem que s’emporten en un camió, inclou el cost del TPV, …

- Iddink: sembla que el servei no és gaire bo i son molt estrictes amb l’acceptació dels llibres
que lliuren els alumnes, els llibres son de l’empresa, es una mica més car, gestiona millor les
llicències de llibres digitals, es la mateixa empresa que ClickEdu, ...

S’acorda continuar amb Assaice, ja que donen un bon servei.

Regals alumnes 4t ESO i 2n Batx:

L’Ampa subvenciona amb uns 10 euros el regal dels alumnes de fi de cicle 4t ESO i 2n Batxillerat.

No està confirmat que es faci festa/comiat de 2n batxillerat.

De 4t ESO es presenta el regal que es fará als alumnes: una bossa de tela.

No es presenta cap objecció.

Beques menjador - Comissió menjador:

Es presenta a Sílvia Núñez com a integrant de la comissió de menjador. L’altre integrant és Pilar.

Jordi Belmonte traspassarà les tasques pendents i les tasques per l’any que ve:

- Gestionar i resoldres les incidències.
- Supervisar menús.
- Seguiment de les beques i realitzar la liquidació final amb el consorci.

S’informa que VaDellure ha enviat correus erronis referents a pagaments pendents de menjador. Es
poden descartar.

Extraescolars 2021-2022:

S’informa que ja han respost unes 14 persones. Hi ha moltes propostes de esports, idiomes, etc.

S’acorda esperar a tenir més respostes per decidir si es presenta alguna oferta al setembre.

S'acorda enviar un 2n correu de recordatori.

Tresoreria:

L’Anna informa que:

- S’ha afegit a Joan Sanz a les comptes bancàries de l'Ampa com a secretari del Ampa.
- Es tanca l’oficina i es mou a Ramón Albó.
- No s'ha pogut arreglar les comissions de la banca digital.

S’acorda cancel·lar el compte d’extraescolars. Es necessita la firma conjunta de l’Anna i el Jordi
(titulars del compte).
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S’acorda que Sílvia Sanchez Núñez sigui la nova tresorera de l’Ampa, en substitució de Anna Maria
González Pascual. La Sílvia forma part de la Junta de l’Ampa com amb el càrrec de Secretària segona.

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 29 de juny de 2021 a les 19:00. Será la
darrera assemblea del curs i es realitzarà el tancament del curs.
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