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Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE 
Acta de la reunió celebrada el 01 octubre 2020 a les 18:30 hores, amb 
membres de la junta, 6 membres presencials a l’escola i quatre membres 
virtualment. 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta de la Reunió de l’AMPA 
celebrada el 4 de juny de 2020 

2. Quota AMPA 2020-2021 
3. Valoració inici de curs- Seguiment mesures COVID 
4. Assegurança responsabilitat civil i accidents. 
5. RGPD, document de cessió de Dades EIXIC i escola, BBDD socis 

AMPA. 
6. Gestió administrativa (com a AMPA o des d’administració de 

l’escola) 
7. Comunicació AMPA-famílies. 
8. Organització de l’AMPA comissions que es creïn, representants, 

funcionament i report d’aquestes. 
9. Disseny nou LOGO AMPA. 

10. Preguntes i suggeriments. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. APROVACIÓ ACTA:  

El President obre la sessió donant per aprovada  l'Acta amb data 4  de juny 

2020. 

 

2. QUOTA AMPA:  

Per acord de tots els membres assistents s’acorda de  mantenir el mateix 

import de quotes AMPA, pel curs 2020-2021. 

 

3. VALORACIÓ D’INICI DE CURS:  

a. Les inscripcions de tallers d’EIXIC, es pot valorar com un 
percentatge acceptable, que permet dur, excepte per 4º d’ESO i 
P3, ja que no hi han hagut un número suficient d’inscrits. 
 

b. Segons EIXIC, per tal d’augmentar les inscripcions, és pot 
promoure trimestralment ofertes de tallers dels mateixos que 
existeixen. 
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c. Proposta – Tania : Realitzar una enquesta de satisfacció dels talles 
que hi han, i del que t’agradaria com extraescolar a l’escola. 
 

d. Demanar confirmació de l’escola si s’està prenent totes les 
mesures necessàries del COVID-19, per la seguretat dels nostres 
fills. 

4. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDENTS:  

 
El president comenta la necessitat de fer  segons estableix per llei, 
l’assegurança de responsabilitat civil i accidents subsidiària, per cobrir als 
nens i pares que facin activitats físic-esportiva. Oriol s’encarregarà de 
contractar i Muntsa de facilitar el núm. d’assegurats. 

L’assegurança dels nens i pares que facin activitat físic-esportiva que no 
pertanyin a l’AMPA, tindran un altre preu. 

5. RGPD, DOCUMENT CESSIÓ DE DADES EIXIC I ESCOLA, BBDD SOCIS 

AMPA. 

 
S’aprova el nom del nou gmail: ampa.iee@gmailcom  (pendent de comprovar 
que no estigui agafat) 

Cessió de dades: 

- El document de cessió de dades amb EIXIC ja està signat 
- Respecte a la documentació de protecció de dades, es planteja si  

refent des de zero tota la documentació o no.  Es determinarà en 
funció de: 

a) Qui ens pot determinar  el llistat d’alumnes nous i actual. 
L’escola no ens pot cedir, i tampoc hi ha “clickedu” per 
poder enviar documentació a les famílies. 

b) Es decideix de preguntar a la FAPAC i/o preguntar a altres 
escoles con fan la firma de GPRD. 

- Les gestions administratives pròpies de l’AMPA, les continuem fent 
nosaltres.  

- EIXIC  s’encarregarà de gestionar i girar els seus rebuts. 

7. COMUNICACIÓ AMPA-FAMÍLIES. 
 
Respecte a les comunicacions a les famílies per part de l’AMPA,  l’escola pot 
enviar via Mail a les famílies. 
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8. ORGANITZACIÓ DE l’AMPA: 

 

Pel bon funcionament de l’AMPA, es determina de crear noves comissions a 
l’AMPA (es fan propostes i que s’apuntin qui vulgui). 

En cada una de les comissions, es determinarà un responsable,  tindrà com 
a funció i objectiu definit, amb  la realització d’un informe de cada una de 
les tasques  realitzades en el curs escolar, presentar informe de la feina feta 
(segons estableix els  estatuts). 

Les comissions proposades van ser 6: 

 1.-Extraescolar  i tallers (Muntsa), 2.Menjador (Laura i Helena), 3.-Festes, 4.-
Igualtat, convivència i relacions-,3.- comunicació (Maria), 4.-Disseny i 
màrqueting, 5.-Reciclatge, 6.-Administració financera (Montse, Bea, Oriol) 

8. DISSENY NOU LOGO AMPA 

 
El  logotip de l’AMPA ho farà la comissió de Disseny i Màrqueting. 

9. PREGUNTES I SUGGERIMENTS  

El president comenta que segons estableix  els estatuts,  s’han de fer 
obligatòriament reunions mensuals. 

Es determina que la pròxima reunió amb les famílies serà virtual  

És dona per finalitzada la reunió a les 19:50, pendent de determinar dia i 
hora per la següent reunió. 

Donant fe del contingut d’aquesta acta el president i la secretària electes. 

 

 

Oriol Rovellat                                                        Beatriz Carmona 

President AMPA IEE                                            Secretària AMPA IEE 
 

 

 

 


