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...

començo a treballar a l’escola?

...

estic malalt i no puc anar a l’escola?

...

estic de guàrdia?

...

vull fer fotocòpies?

...

he de comprar material?

...

necesito material audiovisual? (càmeres, tripodes i reflectors)

...

necesito un projector?

...

necessito algun espai de l’escola?

...

vull utilitzar la sala d’exposicions?

...

l’alumnat vol utilitzar els tallers en horari no lectiu?

...

veig una incidència en alguna instal·lació de l’escola (goteres, material trencat, etc?

...

detecto una incidència informàtica?
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...

tinc una incidència amb el programari Ieduca?

...

necessito suport de manteniment?

...

m‘he de desplaçar per anar a una reunió/tribunal/comissió/sortides?

...

algun/a alumne té una indisposició o accident a l’escola?

...

detecto que un alumne necessita atenció de la psicopedagoga o si necessita un PI?

...

l’alumnat de la meva tutoria vol fer vaga?

...

vull proposar fer un monogràfic?

...

vull proposar un mòdul/UF per Aula oberta?

...

vull incloure algun esdeveniment a la Newsletter, a les xarxes socials o a la web?
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4_Què he de fer si vull fer fotocopies?
Si he de fer un volum elevat de fotocòpies ( més de 15) s’han de fer a la fotocopiadora de consergeria ja que el cost còpia és més
barat que a la fotocopiadora de la sala de professors.
Per tal de poder imprimir des de qualsevol ordinador ens demanaran un usuari i una contrasenya.
L’usuari és:el mateix que per entrar a la xarxa de l’escola i la contrasenya els 5 primers números del DNI.
En el cas que es vulgui tenir un usuari personal de pagament s’ha d’enviar un correu a susannatb@eartvic.net i sol·licitar-lo.

5_Què he de fer si he de comprar material ?
Primer pensar si és material fungible o no fungible.
El material fungible va a càrrec de l’associació d’alumnes, la professora responsable és la Lídia Bars (coordinaciopedagogic@eartvic.
net), la qual ha lliurat una part de les aportacions dels alumnes a les persones coordinadores de cicles o batxillerat. Per tant, quan
necessiteu comprar material fungible parleu amb els i les coordinadores de cicles per tal de que us facin arribar els diners necessaris
per fer la compra i les dades de la factura (en nom de l’associació d’alumnes), un cop comprat lliureu la factura als coordinadors de
cicles i aquests les lliuraran a la Lídia Bars.
El material no fungible va a càrrec de l’escola. La responsable és l’administradora, la Susanna Trape (susannatb@eartvic.net). Si
necessiteu comprar material no fungible els passos a seguir són els següents:
1_ Informar al o a la coordinadora de cicle formatiu o batxillerat sobre la compra que es vol realitzar.
2_ Proposar la compra i indicar aproximadament quin és el cost.
3_ Fer arribar el full de compra a l’administradora que, si es pot, us autoritzarà la compra.
4_ El document se us retornarà i ja podeu realitzar la compra. Caldrà sol.licitar albarà o factura amb les dades de l’Escola. Tota
factura ha de tenir nom i CIF de l’Escola.
5_ Recepció de la compra: qui la rep, i en quina data (si ho reben a consergeria cal fer arribar el full a les conserges).
6_ Es revisa la compra i es comprova que tot està correcte; algunes coses les poden revisar les conserges però altres no. Si està
tot correcte, signar-lo i fer-lo arribar a l’administradora.
7_ Si tot està conforme, l’Escola realitza el pagament al proveïdor.

