JUNTA 19 D’OCTUBRE DE 2020
Assistents: Vicens Salvador, Míriam Goñi, Sandra Sánchez, Dirk Espinoza, Esther
Jiménez, Marta Gil
1.-Aprovació acta 21 de juliol del 2020. (enviada per correu a tots els que han
confirmat assistència) S’aprova.
2.- Pla d’acompanyament i pla de xoc: Vicens explica l’actual situació de
l’institut respecte a la quantitat d’alumnes procedents del pla d’acompanyament i
pla de xoc. Actualment hi ha un total de 28 alumnes i la xifra anirà augmentant
cada any.
S’acorda parlar amb altres Ampa, per reunir-se i tractar el tema, apart de fer un
escrit.
3.-Roba esportiva. Es va fer durant totes les tardes de la setmana del 14 al 18 de
setembre i dos dies més en les setmanes següents. Va ser amb cita prèvia, amb
mascareta. Els alumnes podien venir acompanyats d’un adult, es desinfectaven les
mans en entrar i la roba que s’emprovaven es desinfectava amb un esprai.
La venda ha anat força bé: tranquil·la, sense cues. Són molts dies els que s’han
dedicat però és menys estressant per a l’AMPA i per a les famílies.
Molta gent no comprava el pantaló. Marta comenta que surt molt car i que mirarà
un altre proveïdor, amb la mateixa qualitat i preus més econòmics. Es comentarà
amb les professores de gimnàstica si també s’ofereix l’opció de malles per a qui
vulgui.
També es comenta que si alguna família té problemes per adquirir el xandall se li
facilita fer-ho en terminis.
4.-Taquilles. Es va contractar a una empresa que es va encarregar de treure els
tancaments de claus per a poder substituir-los per als de cadenats.
Es va trigar més en donar el número de taquilles a alguns alumnes perquè no tenien
la fitxa de l’AMPA omplerta, no tenien el comprovant de pagament o no havien
tornar les claus o el clauer del curs anterior.
Encara estan demanant taquilles i s’ha de repassar alguna que no va bé. Vaig un cop
a la setmana per la tarda.
Hi ha hagut tres casos de taquilles ocupades, però ja està solucionat.
5.-Socis Ampa. Actualment hi ha un total de 388 socis a l’ESO. Un 71% de
l’alumnat.
6.-Menjador. Es va fer l’oferta a primers de setembre i només va haver dos
sol·licituds, per tant no es va obrir.

7.-Extraescolars. S’ha obert:
- anglès (1r i 2n ESO. Susana, 9 alumnes)
-anglès (3r i 4t. Lluís. 2 alumnes)
-Matemàtiques 1r i 2n batx (3 alumnes) Javi
-química (1r i 2n batxillerat. Javi) 3 alumnes
- Preparació a la prova B1/B2. Connor. 2 alumnes
La de ioga no ha tingut cap inscrit.
Algunes s’han obert amb pocs alumnes perquè després es van apuntant, sobretot
després de les avaluacions.
Es decideix mantenir les extraescolars amb pocs alumnes obertes i al segon
trimestre valorar la situació. Mentrestant, les despeses les assumirà l’AMPA.
8.-Proposta mascaretes Vicente Villatoro. Vicente (un pare amb fills a 1r i 3r
d’ESO) ha enviat un correu a l’Ampa proposant una empresa que fa mascaretes
reutilitzables amb el logo de l’institut o de l’Ampa i que ens costarien entre 3,504,80€ i suggereix que les venguem a 5€.
Sandra comparteix les imatges de les propostes. Es decideix fer una homologada
per a cada soci. Marta preguntarà preus i dissenys. Si pot ser amb el logo de
l’AMPA i el logo de l’institut.
9.-Preparació assemblea general i data. Es decideix que la reunió per preparar
l’assemblea serà el 17 de novembre a les 18:00 hores. I l’assemblea general serà el
dia 1 de desembre a les 18:00 hores.
10.-Tancament pendent del curs escolar 2018/2019 amb els censors de
comptes.
Encara resta pendent de tancar aquest exercici. Falta quedar amb els censors de
comptes perquè les revisin i les aprovin.
Yolanda està molt ocupada perquè ha començat a treballar. S’acorda contractar
una persona i que ho faci.
11.-Ordinadors dels alumnes. Quan els alumnes es connecten a les classes
extraescolars des de l’ordinador de l’institut, tenen problemes amb el so. No se’ls
sent bé a ells. Demanar de cara al curs vinent que els ordinadors que han de
comprar els alumnes tinguin millor qualitat de so. Míriam comenta que ja ho estan
solucionant.

12.-Destinació quotes socis.
S’acorda destinar-lo a diferents projectes de l’institut (bocaroll), les mascaretes,
subvencions d’extraescolars, i l’institut ens passarà més projectes en els que els
podem ajudar.

