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Curs: 2021-2022 Versió:  1

Data de la reunió: 21 de setembre de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Joan Sanz, Pare D’abril Espuga, Jordi Belmonte, Anna Maria Gonzalez, Leticia Pipman
Rojlin, Mireia Escoda, Alberto Benitez, Sílvia Sánchez, Sílvia Núñez, Vanessa Roiz Barbellido, Gabriela
Nogueira, Sara O., Elisabet Garcia, Desiree Gonzales Fuentes, Evelyn Yohana Carrasco Alburqueque,
Johana Lopez, Jaqueline Cortinas, Silvia Escoda, Irene Casals.

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

1 – Lectura i aprovació acta anterior.

2 – comentaris reunions de classe.

3 – Informacions de socialització.

4 – Presentació comissió menjador: enquesta per obrir més dies.

5 – Comissió extraescolars: enquesta propostes.

6 – Preparació assemblea ordinària.

7 – Torn obert de paraules.

1.-Acta anterior:

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

Es canvia l’ordre de la reunió per començar amb 5 – Comissió extraescolars.

5.-Comissió extraescolars

Composició comité: Mireia

Es proposa potenciar els esports.

S’acorda republicar l’enquesta d’extraescolars per conéixer les necessitats: Irene enviarà email a
famílies y Jordi enviarà als alumnes. Data límit per respondre el 28 setembre.

La Mireia revisará les ofertes que han fet arribar diverses empreses: escacs, robótica, esports, ...

2.-Reunions classe

Es van fer les presentacions; sense gaire comentarios ni preguntes per parts de les mares i pares.

Les preguntes van estar relacionades amb extraescolars, folres dels llibres socialitzats i menjador.

3.-Socialització

Composició comité: Sílvia Sánchez

Es comenta que cal reclamar a Olga la comanda de folres per poder repartir-los entre els alumnes.

S’informa que un 90% dels alumnes usa el servei de socialització, que genera un volum força alt de
llibres: unes 383 comandes que gestionen uns 3194 llibres.

Els principals problemes han sigut amb les assignatures optatives que no es coneixen fins que
comença el curs i obliga a fer 2 comandes; es demanarà a l’institut que s’avanci l’assignació
d’optatives al Juliol per poder fer 1 única comanda amb tots el llibres.

Els llibres caducats de l’any passat es van vendre a la "Plataforma de l’estudiant" que compra llibres
de 2a mà. L’Ampa va ingressar uns 1400 eu per la venta.
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Els nous usuaris (mares i pares de 1r ESO) han trobat correcte el sistema i ha funcionat prou bé.

Es comenta el risc que els llibres d’activitats de català i castellà siguin utilitzats ja que estan pensats
per ser escrits (com un quadern) i també que es facin malbé ràpidament ja que son difícils de folrar.
L'institut s’ha compromés a cuidar aquests llibres.

4.-Menjador

Composició comité: Sílvia Núñez

S’ha creat la compte de correu: menjador.carrasco@gmail.com

Es comenta que 2 famílies han demanat disposar de menjador tots els dies. VaDeLleure demana un
mínim de 25 usuaris per oferir el servei de menjador. S’acorda fer una enquesta per saber quanta
gent hi ha interesada. La Sílvia farà l’enquesta. Els horaris serien dimecres i divendres de 13:30 a
15:00 i dijous de 14:30 a 15:30.

Caldrà avaluar si el consorci ampliaria les beques en relació amb els dies d’ampliació de menjador.

6.-Assemblea

La propera reunió es el 5/10. Si la tresoreria ha pogut fer el tancament econòmic de l’any passat es
convocaria l’assemblea ordinària per aquell dia, sino seria pel proper mes.

La resta de comités han de preparar les presentacions.

7.-Torn obert

S’informa que aquest és el darrer any de la junta i que a l’octubre cal celebrar eleccions, i l’actual
president no es presenta.

També cal renovar el consell escolar, es necessiten 2 o 3 pares. Es recorda que és important que les
mares i pares estiguem representants en el consell per expressar la nostra opinió i conèixer el
funcionament de l’institut.

Es proposa una una trobada de mares i pares de 1r ESO. Sara i Alberto faran una proposta de
convocatòria i la Irene farà la comunicació. Es proposa realitzar un pica-pica al pati de l’escola.

La propera reunió es convoca pel 5 d’octubre.
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