
AMPA de l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Acta reunió Junta n.2
Curs: 2021-2022 Versió:  1

Data de la reunió: 5 d’octubre de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Jordi Belmonte, Mireia Escoda, Joan Carles Batalla, Sílvia Núñez, Sílvia Sanchez, Alberto
Benítez, Gabriela Nogueira, Leticia Pipman, Anna Maria Gonzalez, Ester Roma, Desiree Gonzalez,
Anna NBanegas, Joan Sanz.

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

1 - Lectura i aprovació acta anterior

2 - Comissió menjador:

- resultat preliminar enquesta

3 - Comissió extraescolars:

- resultats preliminars enquesta

- Activitat Bàsquet. Publicació.

4 - 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.

2.-Menjador:

Sílvia Núñez comenta els resultats de l’enquesta de menjador::

- total respostes: 41
- alumnes que NO usarien més dies de menjador: 29
- alumnes que SI usarien més dies: 12, dels quals:

- 10 usuaris fixes, 1 esporàdic, 1 que no es usuari
- Dels 12, 7 son de 1r d’ESO.
- Uns 9 demanen 3 dies, la resta 1 dia.

Es comenta que no s’arriba al mínim de 25 alumnes que demana l’empresa VaDeLleure.

S’acorda reenviar la mateixa campanya com a recordatori.

I la setmana que ve s’envia el resultat final.

S’informa que falta publicar el menú d’octubre al web. Joan Sanz ho fará

3.-Extraescolars:

Andrés s’ofereix per realizar l’activitat de bàsquet.

Joan Sanz fará un formulari d’inscripció i Irene enviará un email per inscriure’s.

Els alumnes estaràn assegurats per la Fapac amb la quota de l’Ampa.

Es concretarà amb l'institut l'ús de les instal·lacions.

Es proposa fer-ho el dijous a la tarda de 17 a 18:30.

En un principi per començar el 21/10.
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Es presenta l’enquesta d’extraescolars, amb resultats molt dispersos.

S’enviarà enquesta a alumnes per veure si hi ha resultats més concrets.

4.-Torn obert

La propera reunió (2 d’octubre) ha de ser de asamblea ordinaria per tancar el curs passat. Cada
comissió ha de fer la seva memòria de les activitats realitzades.

S’ha d’avisar amb 15 dies d'antelació a les famílies, per tant, abans del dia 19 d’octubre.

Trobada de pares de 1r d’ESO: L'institut està d’acord, però sense menjar.

La data proposada és el dissabte 23 d’octubre de 12 a 14.

L’Albert i la Sara preparen el correu per enviar a les famílies.

La Leticia pot preparar alguna activitat o dinámica de grup per facilitar la interacció entre els pares.

Folres: S’acorda que l’Ampa proporcioni folres a secretaria per a lliurar-los als alumnes que ho
demanin, fins a exhaurir existències.

Sílvia Sanchez ha demanat a la Caixa el canvi de tresorer i demana les còpies del dni de les persones
implicades i el tipus de signatura (tal com diu els estatuts ha de signar com a mínim 2 persones)

La propera reunió es convoca pel 2 de novembre.

https://ampacarrasco.wordpress.com Pàg: 2 / 2

https://ampacarrasco.wordpress.com

