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ACTA de REUNIÓ de l’AMPA 
          Data: 28/10/2020 

          Ref. 03_2020 

Data de reunió:  28/10/2020 

Lloc de reunió:  webmeeting 

Horari: 18:00 h  

Assistents:  

 Carmen Soler, Presidenta 

 Vanesa Mués, Tresorera 

 Belén Bailera, Secretària 

 28 representants de famílies de l’escola 

Excusats: Esther, Mari 

 

TEMES TRACTATS 

1. Adopció de l’ordre del dia 

S’aprova. 

 

2. Lectura Acta anterior 

S’aprova.  

 

3. Espai: “La Junta informa” 

3.1 Actualització temes reunió anterior 

Es repassen tots els assumptes detallats a l’acta de la reunió anterior i es complementa amb 

informació actualitzada segons el cas. 

 

 Tràmits associats al canvi de Junta: Ja estan finalitzats. 

 Camí escolar: Aquest projecte de l’Ajuntament ha deixat de funcionar. S’ha posat en marxa un 

nou programa “Protegim les escoles” que té l’objectiu de fer una atenció més integral dels entorns 

escolars, amb una atenció a la contaminació, al soroll i a la seguretat al voltant dels centres 

educatius. 

Ens han informat des de l’Ajuntament que hi ha un pla de senyalització dels entorns escolars i que 

la nostra escola està inclosa, per tant, en els propers mesos s’hauria de portar a terme aquesta 

tasca. 

 
 Normativa repartiment de la recaptació del bar solidari: A falta d’una altra proposta, s’accepta 

la que es va redactar a l’acta ref. 02_2020 (reunió Febrer 2020). 

 

 Representant de l’AMPA al Consell Escolar: De moment, no hi ha canvis. 
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 Incidències alumnes ESO/Batxillerat: Alguns dels alumnes que havien ocasionat problemes als 

seus grups de classe, han deixat l’escola, però la situació no ha millorat gaire per què continua 

havent conflictes a diari. 

 
 Queixes per soroll al poliesportiu: Degut a queixes de veïns pel soroll que es produeix quan es fan 

activitats al poliesportiu, a les properes ocasions, es sol·licitarà el permís corresponent a 

l’ajuntament. 

 

 

3.2 Vacants Junta Directiva AMPA. Inici presentació candidatures    

Com la vicepresidència de la JD ha quedat vacant i els altres càrrecs també es podrien renovar, durant 

aquest mes s’obrirà el període de presentació de candidatures per a qualsevol càrrec de la JD. 

Es considera que hi ha dos requeriments que s’han de tenir presents a l’hora d’escollir entre els 

possibles candidats: 

 paritat entre els membres de la JD,   

 representació de les famílies amb fills/filles al Cicle Infantil. 

 

3.3 GTT. Nova estratègia de col·laboració. Recordatori    

Per a cada activitat que es vulgui organitzar, es crearà un GTT (grup de treball temporal) que 

s’encarregarà de la preparació de la mateixa, formada per 4/5 col·laboradors voluntaris i un membre 

de la JD. Un cop finalitzada l’activitat, el GTT quedarà alliberat.  

 

3.4 Xerrades previstes i futures    

De les 3 xerrades que van quedar pendents de realitzar el curs 2019/2020, una d’elles es podrà fer on-

line. Es buscarà una data pel proper mes. 

Títol: “Hàbits cibersaludables” 

Continguts: riscos de la sobre-exposició a les pantalles, eines per a establir límits de connexió 

i prevenció del ciberassetjament 

Adreçat a: pares i mares, professors, alumnes 

Duració: 1,5 h 

Seminari via Zoom 

Es decideix que quan s’enviï el fulletó promocional d’aquest seminari, a més de convidar a les famílies, 

es farà la recomanació d’atendre la xerrada acompanyats dels fills. També es convidarà al professorat 

de l’escola.  

Les altres dues: “Hàbits alimentaris” i “Motivació” queden pendents de l’evolució de la situació actual. 

Es sol·licita als assistents que qualsevol proposta que es consideri interessant, que es faci arribar a 

l’AMPA via mail per a poder estudiar la seva viabilitat. 

NOTA post-reunió: Ens ha informat un dels assistents que a l’Hospital del Mar hi ha un Servei 

d’orientació i assessorament per als joves referent a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), que 

imparteixen xerrades (“Tarda Jove”) als CAPs, però també poden anar a escoles. Es plantejarà a 

Direcció per a veure si es pot posar en marxa. 
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4. Assumptes varis 

4.1 Plantejament AMPA curs 2020/2021 

Degut a les restriccions actuals fruit de la situació COVID, l’activitat habitual de l’AMPA no és possible 

portar-la a terme, però sí que volem continuar actius i intentar adaptar-nos també als canvis 

constants que estem vivint en tots els àmbits. Es convida als assistents a fer propostes; però tenint en 

compte la dificultat que implica, queda el tema obert i es tornarà a comentar a la propera reunió. 

Es comenta l’opció d’animacions on-line que es puguin veure a les pantalles de les classes. Es buscarà 

informació. 

 

4.2 Valoració temps confinament  

No hi ha cap comentari al respecte. 

 

4.3 Valoració inici de curs  

Es tracten diferents temes: 

1) Informació a les famílies de la situació actual de confinaments a l’escola. 

La gran majoria dels assistents considera que, tenint en compte que l’escola no està obligada a 

informar periòdicament a tothom de la situació i que a més, aquestes dades estan publicades per 

Ensenyament/Gencat, fer circular aquesta informació no sembla que tingui cap utilitat, i al contrari, 

pot generar alarma sense cap fonament.  

El grup que es veu afectat per un confinament, rep la informació i les pautes a seguir des de la Direcció 

de l’escola i seguint el protocol establert. 

 

2) Seguiment protocol COVID a l’escola. 

Es planteja el dubte referent als ratis d’alumnat per aula que s’han mantingut als diferents cursos, ja 

que sembla que no han variat respecte a anys anteriors. S’aporta informació referent a que el 

plantejament fet a l’escola ha estat aprovat per Ensenyament i que, si el rati es superior a 20, dada 

que va anunciar el Conseller en el seu moment, és per què aquest rati anava acompanyat de “sempre 

que es pugui”. A la nostra escola, trobar més espais o personal per atendre nous grups, no era factible 

i per tant, la seguretat de tot el personal està fonamentada en complir la resta d’aspectes especificats 

al protocol COVID. 

En relació amb això, també s’ha explicat que s’han detectat alguns casos de no compliment, com per 

exemple manca de ventilació/neteja a un espai en el que canvia el grup d’alumnes, i es decideix fer la 

consulta a Direcció respecte a com s’està garantint que tothom segueix el protocol establert i no es 

relaxen en la seva aplicació. Així com, si està previst alguna alternativa diferent a tenir les finestres 

obertes durant tot l’hivern. 

En paral·lel, es recomana al curs que ha detectat aquest no compliment que es comenti amb els tutors 

implicats per a poder resoldre-ho el més aviat possible. 

 

3) Confinaments individualitzats. 

Al document que es va lliurar a les famílies en el que s’explica el pla TRIPLEX i com es plantejaria el 

confinament de l’escola o de cursos sencers, no es fa cap menció a com actuar amb els alumnes que 

queden confinats a casa “per seguretat”, no “per malaltia” i que poden estar 2 o més setmanes sense 

poder assistir-hi a l’escola. Aquests casos cada vegada són més freqüents i alguns s’estan trobant poc 

recolzats pel professorat i amb poca coordinació per a garantir que l’alumne no perd el ritme de les 

classes.  



              

Pàgina 4 de 5 

Es planteja la possibilitat de fer servir webcams a la classe on hi hagi algun alumne en aquestes 

condicions per a que pugui rebre la mateixa informació que la resta. Es farà la consulta a Direcció.  

 

4.4 Assemblea anual 

Es celebrarà al novembre. S’enviarà la data amb 15 dies d’antelació i des d’ara fins a la reunió, 

s’aniran recollint les sol·licituds dels candidats per a formar part de la JD. 

 

 

5. Precs i preguntes 

Temes que han introduït els assistents a la reunió: 

 

 Regals de Reis pels socis: com aquest any no es pot fer un repartiment “segur”, s’ha plantejat la 

idea de fer un regal on-line, com podria ser el que ofereixen a aquest link: 

 https://www.escaperoomencasa.es/ 

S’estudiarà si és factible i si aconseguim trobar un obsequi per als alumnes de totes les edats. 

 

 “Decàleg del bon ús del WhatsApp”: és el document que es va dissenyar després de la reunió de 

delegats/Ampa/Direcció que es va fer el curs passat, i es creu convenient tornar a enviar-ho dins 

del grup de WhatsApp de delegats, ja que hi ha noves incorporacions. 

 

 “Document de Convivència”: és el document que resumeix les regles de bon comportament 

exigides a l’escola i les sancions corresponents en cas de no complir-les. El curs passat es va 

acordar amb la Direcció de l’escola que cada inici de curs era convenient tornar a enviar-ho a les 

famílies per a que sempre es tingués present, tant dins , com fora de l’escola (a casa). Es farà el 

recordatori a Direcció per què no s’ha enviat. 

 

 “Cavalcada de Reis”: 

NOTA post-reunió: Ahir es va fer la reunió amb l’organització de la Cavalcada de Reis de Nou 

Barris. Evidentment, degut a la situació actual, no es pot fer aquesta activitat, però la proposta 

que han fet a les diferents entitats participants (i amb el vist-i-plau de PROCICAT) és fer un 

Campament Reial a la Seu del Districte. És a dir, en lloc de fer la desfilada pels diferents carrers 

del barri, es farà com un mercat medieval, amb diferents parades i un recorregut definit, que 

permeti als visitants circular i veure a SSMM els Reis d’Orient, mantenint les distàncies, amb 

l’aforo permès i cita prèvia pel torn corresponent. 

Degut a la manca de temps i a la restricció en el nombre de participants, abans de 10 dies, les 

diferents entitats han d’informar si volen participar i quants seran. Per tant, s’enviarà un clickedu 

a les famílies amb aquesta informació i donant l’opció d’enviar un mail a l’Ampa en cas de voler 

participar. En funció de la resposta rebuda, es decidirà si aquest any formen part d’aquest 

Campament Reial o no. 

 

 “Hora/dia reunió mensual”: aquesta reunió s’ha celebrat un dia diferent a l’habitual quan es feien 

presencials, per a veure si era millor opció i l’assistència era més fàcil. Ha anat molt bé, però es 

decideix tornar a l’horari de divendres (el tercer de cada mes, si no és festiu). 
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6. Fi de la reunió 

19:30 h.  

 

 

Nota.- Hem estrenant una nova via de comunicació per a fer les reunions de l’AMPA i estem molt 

satisfets de la bona acollida que ha tingut i de l’assistència tan nombrosa. Moltes gràcies i cuideu-vos 

molt! 

 

 

Per a que així consti, signen a continuació els representants de la JD AMPA Fedac-Amílcar 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉN BAILERA 

Presidenta        Secretària 


