
Dijous, 26 de novembre del 2020   
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes Institut Escola Eixample  

València, 252 - 08007 Barcelona 

ampa.ieeix@gmail.com 

CIF G58960006 

Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE 

Acta de la reunió telemàtica celebrada el 26 de novembre 2020 a les 

19:00 hores, amb 13 assistents entre membres de la junta, i socis. 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la Reunió de l'AMPA  

celebrada el 29 d'octubre de 2020. 

2. Presentació i aprovació- participació a comissions. 

3. Adquisició PC i programari (explicat al punt comissió i  

administració i finances). 

4. Gestió BBDD socis (explicat al punt comissió i  administració i 

finances). 

5. Data següent reunió. 

6. Preguntes i suggeriments. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

1.APROVACIÓ ACTA: 

 

El President obre la sessió donant per aprovada  l’Acta amb data 29 d’octubre 

del 2020. 

2.PRESENTACIÓ I APROVACIÓ- PARTICIPACIÓ A COMISSIONS. 

 

Comissió d’actes i celebracions: (presenten Sergi i Begoña) 

Actualment, en procés el concurs del nou logo de l’AMPA. S’han aconseguit 4 

participants de moment. En breu s’enviarà un recordatori , i potser es penjaran 

els logos dels participants en les xarxes internes de l’AMPA. 

Referent al premi, el pernil aquest any es comprarà a petit comerciant.  
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Es posposa la festa, fins ara, de la Immaculada, per a més endavant. Es valora 

fer-la per carnestoltes, sempre prioritzant la situació sanitària que hi pugui 

haver.  

 

 

Comissió d’igualtat i convivència: (presenta Tània) 

Objectiu de promoure que l’escola sigui un espai de convivència basat en 

el respecte a l’altre  fomentant l’educació en valors, des d’una perspectiva de 

gènere i amb una gestió pacífica i positiva dels conflictes. 

Es considera important la implicació de totes les parts: PAS, alumnes (3r/4rt 

ESO), famílies i professorat. I es farà una crida a participar amb document escrit 

i cartell.  

 

Tres línies de treball:  

1. Identificació i gestió positiva de conflictes: Recollim situacions de conflicte 

que es puguin donar i obrim espai de reflexió i aprenentatge per a una resolució 

positiva de les mateixes.  

2. Sensibilització i prevenció: projectes: 

   - Famílies” radars/referents”: famílies veteranes que voluntàriament facin 
l’acompanyament a famílies nouvingudes, en temes de gestions, activitats 
escolars, dubtes etc 

 - Trimestres temàtics: Facilitarem recursos als tutors per apropar a diferents 
realitats petits i grans i treballar els valors que considerem essencials. 

-   Recull de recursos per les famílies a la web de l’escola: contes, llibres, 
pel·lícules i recursos que promoguin la sensibilització i l’educació en valors.  

-  Tallers i xerrades formatives que fomentin la consciència d’igualtat i gènere, 
que facilitin el diàleg i l’aprenentatge compartit. 
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- Inscripció en Programa Coeduca´t: Eina que sensibilitza i visibilitza la 
perspectiva de gènere, avançant cap a un model de sistema educatiu inclusiu. 

- Banc del temps:  Espai d´intercanvi i ajuda mútua per teixir vincles i promoure 
valors de solidaritat i cooperació entre famílies, escola i infants. 

 3. Inclusió: Identificar i vetllar, des d’un espai de respecte i confidencialitat, per 
a que cap família i/o alumne quedi exclòs de les activitats de l’escola per motius 
econòmics, logístics o per necessitats educatives especials.  

Comissió administració i finances:( presenta Begoña) 

Es necessita un programa de gestió, i tenir-lo en un ordinador únic. Aquest es 

quedaria sempre a l’escola, però fer que es pugui accedir a ell telemàticament 

en cas de necessitar-ho fora d’horari d’escola.  Es proposa fer servir el 

programa GES AMPA.  

Deliberació sobre com aconseguir, fer la BBDD dels alumnes. S’ha fet la petició 

via mail, però no hi ha hagut prou feedback, així que es mirarà de si es pot ver 

via agenda física.  

 

Comissió menjador i espai del migdia: (presenta Laura) 

El mes de novembre, s’ha fet reunió de menjador, amb l’assistència de la Isabel. 

Es va parlar dels 3  blocs sobre els que s’havia treballat en aquest comissió: 

 

1.- SEGURETAT E HIGIENE ALIMENTÀRIA: Supervisió dels espais de cuina i de 

menjador, revisió prerequisits de seguretat alimentària i APPCC. Trasllat a 

l‘escola i als operadors d’ alimentació el resultat de les visites i de les revisions. 

Es van comunicar les desviacions i opcions de millora que durant aquests any 

s’havien detectat a nivell d’infraestructures, control de proveïdors, gestió de la 

producció, registres de rastrejabilitat... 

2.- PLA NUTRICIONAL I DIETÈTIC: Es van comunicar les millores i canvis portats 

a terme: valoració nutricional dels menús, introducció productes ecològics, pla 

de subministrament alternatiu, toppings d’enciams, pa integral un cop per 
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setmana, el tipus de peix i espècies, ús de la soja, canvis en els picnics... es va 

fer un recull des de l’any 2016 . 

3.- TALLERS D’EDUCACIÓ relatius als aliments: es van organitzar xerrades pels 

pares, d’iniciatives de control del menjar que es llença, de jornades 

gastronòmiques... es va incidir en la necessitat de fer enquesta sobre la 

satisfacció als alumnes i que la comissió conegui els resultats. 

En aquest sentit es va manifestar la voluntat de reprendre aquesta iniciativa i 

vincular-ho amb l’espai de migdia per poder impulsar alguna activitat vinculada 

al coneixement dels aliments. 

Així mateix, es comunica que s’obre aquesta nova línia d’actuació relativa a l’ 

espai de migdia , corresponent al monitoratge del menjador i  del pati. 

 

La Directora ens comunica que: 

1.- Vol preparar una licitació per traure el servei de menjador a contractació 

pública i des de la comissió ens oferim a ajudar-la a preparar el plec de 

prescripcions tècniques. 

2.- La creació d’una comissió  de menjador a nivell d’escola en la que participin: 

alumnes, escola, famílies. En aquest apartat vàrem comentar que determinades 

qüestions pel seu contingut, les hauríem de vehicular en un àmbit més privat. 

La Direcció en aquest sentit es va mostrar d’ acord. 

 

Ens va informar que pel motiu del COVID fer les visites habituals era una mica 

complicat i vàrem insistir en la necessitat de control de tots els temes               

d’ al·lèrgies alimentàries. 

Finalment, vàrem acordar que ens trucaria per encetar tot el tema de la licitació 

i de la comissió de menjador. 

 

Comissió extraescolars i tallers: (presenta Judith i Begoña) 

Ja s’ha tornat a la normalitat en els grups que hi havia originàriament. 

Des de tallers, ens comuniquen que es faran informes trimestrals adreçats a les 

famílies.  
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Hi ha queixes de nens, que no volen tenir l’espai migdia (ÂBAC) amb activitats 

dirigides. Des de l’AMPA no es vol, i es tornarà a comentar. Laura i Muntsa 

assistiran a la propera reunió amb ÀBAC i EIXIC.  

 

 

Comissió reciclatge: (presenta Oriol) 

No se sap res. En principi els llibres aniran desapareixent. S’estudiarà com fer 

que una llicència pugui perdurar en el temps, i poder-la heretar els cursos 

següents. 

 

Comissió comunicació: (presenta Maria) 

- El concurs de logos ja està en funcionament.  

- El web ja s’està posant en marxa.  

- Proposta de fer vídeo de presentació 

Ja s’estan rebent respostes a la sol·licitut de la guia d’oficis 

5. DATA SEGÜENT REUNIÓ:  

17 de desembre a les 19 hores 

5. PREGUNTES I SUGGERIMENTS 

Es parlarà amb direcció que s’ha trobat a faltar la notificació del confinament 

del tutor de 4rt. L’escola l’hauria d’informar? Creiem que les famílies ho haurien 

de saber.  

 

Es dona per finalitzada la reunió a les 21:00, 

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

 

Oriol Rovellat Elena Serra 

President AMPA IEE                Secretària AMPA IEE 

 


