Dijous, 17 de desembre de 2020

Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE
Acta de la reunió telemàtica celebrada el 17 de desembre de 2020 a les 19:00
hores, amb 15 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 26 de novembre de 2020.
2. Avenços fets per les diferents comissions.
3. Adquisició PC i programari.
4. Resposta de les famílies a l'enviament de la documentació RGPD.
5. Guanyador concurs LOGO AMPA
6. Data següent reunió.
7. Preguntes i suggeriments.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. APROVACIÓ ACTA:
El President obre la sessió donant per aprovada l’Acta amb data 26 de
novembre de 2020.
2. AVENÇOS FETS PER LES DIFERENTS COMISSIONS:
Comissió comunicació:
Maria comenta que la web amapaiee.cat està disponible, així que passarà
l’escola perquè pengi l’enllaç a la web de l’escola.

a

El Logo de l’AMPA: la família guanyadora va sortir elegida en una reunió de
membres de la direcció de l’AMPA, es farà pública a les xarxes.
Comissió igualtat:
El president comenta que s’haurà de crear-se dues comissions (una de
convivència i altre d’igualtat), ja que hi haurà una persona del Consell Escolar
que entrarà a la comissió de convivència i una altra persona del Consell a
l’altra comissió d’igualtat.
Amb la reunió amb la directora i 3 persones de la comissió d’igualtat es va
tractar els circuits de funcionament de la comissió amb les famílies:
-S’ha creat una subcomissió (formada per Tania, Bet i Muntsa)- que entrarien
en aquest circuit.
Observacions – Per tal de mirar que cap nen per risc d’exclusió o vulnerabilitat
econòmica o altre motiu, s’ha decidit incloure a Muntsa que forma part de la
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comissió d’extraescolars, ja que coneixement de la situació dels nens que fan
tallers.
-En cas de necessitat d’intervenció, direcció parla amb les famílies, els
comentarà l’existència per part de l’AMPA d’aquesta subcomissió d’igualtat i
convivència.
- Si les famílies decideixen parlar amb l’AMPA per traslladar la seva
problemàtica, serà l’escola que els hi doni a les famílies les dades a la
subcomissió.
- L’escola ens donarà el contacte i la subcomissió parla amb família, per saber
la situació real de la família: (si té expedient de serveis socials, beca de
menjador ...)
Es comenta com aquesta subcomissió com pot fer front al tema de protecció de
dades d’aquestes famílies. Oriol i la direcció volen gestionar-lo a través de
l’AMPA, sempre que tinguem la cessió de dades.
Oriol comenta que com AMPA tenim l’autorització de donar les dades a l’escolael problema la podem tenir d’una persona no sòcia, ja que des de l’AMPA no ho
gestionem. En el cas d’indicis de vulnerabilitat d’una família no sòcia, deuria
afiliar-se a l’AMPA, perquè si no són sòcies, l’AMPA no pot parlar amb ells ni
donar dades a l’escola. S’hauria de mirar crear un tipus de soci honorífic - ja
que tenim una responsabilitat civil com associacióS’hauria de determinar en una reunió extraordinària de l’AMPA, si l’acceptem
com a soci (pagui o no pagui )i amb l’obligatorietat que signi tota la
documentació com a soci de l’AMPA.
Tania comenta que de tota manera s’ha d’acabar d’establir el circuit amb
direcció, ja que hi ha famílies vulnerables (famílies que vénen d’un centre de
menor, i sense família i que tenen tutor).
Tania comenta que l’escola es presenta al projecte de perspectiva de gènereprograma pro-educa-. La comissió va insistir perquè ho gestionessin , i a partir
de gener, febrer, març es començarà treballar amb aquest tema.
Aquesta perspectiva de gènere es començarà a treballar amb la xerrada de la
dona a la ciència (informació que traslladarà a comunicació), aquesta
plataforma posa a científiques a les escoles i en un principi ens donarà a dos
cursos de primària aquestes xerrades. I per arribar a totes les famílies
d’aquests cursos es pot traslladar via Clickedu
Tania fa el comentari que Vanesa ha fet un cartell on dóna publicitat a la
xerrada de perspectiva de gènere, i també a la nova comissió perquè s’apunti
el que vulgui (alumnes, professorat, PAS), ja que per assolir els objectius
requereix la implicació conjunta de tota la comunitat educativa.
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Tania comenta que aquest cartell s’hauria d’enviar després de Nadal perquè la
gent estigui informada. Volen ampliar aquestes xerrades per alumnes de 3 i 4
d’ESO i també al professorat.
Comissió de tallers:
Segons Muntsa no hi ha hagut canvis. Totes les famílies rebran una petita
avaluació de tots els nens que fan tallers. Hem tornat a la normalitat, i dilluns
tenim reunió per parlar del tancament del trimestre.
Comissió menjador:
Sergi comenta que Muntsa, a contactat amb la persona guanyadora del concurs
Logo AMPA, i li donarà el premi.
Laura comenta que no s’ha generat cap canvi i es reunirà amb Sara de l’empesa
del menjador de cara al mes de gener.
Es comenta que seria necessari que algú s’afegeixi a la comissió de menjador,
tal com es va establir en el consell escolar per tal de poder abordart tots els
temes que hi ha a aquesta comissió:
-

-

-

Augment del pagament del monitoratge enfront del cost del menjar –
Laura comenta que aquest increment és per la necessitat en un
increment en el % de monitors pel tema covi19).
Retira d’aliments- en línies generals hi ha aliments que s’han retirat del
menú actual comparant amb el menú d’altres anys.- Caldria fer una
comparativa de menús actuals i dels de l’any passat, per tenir una dada
que partir per poder queixar-nos.
El menjar està fred- si no hi ha qualitat i és servei es fred, doncs la
qualitat baixa molt. Un professor de l’escola ha parlat amb direcció
perquè volen canvia distribució de menjador per tal que el menjar sigui
calent.

ORIOL comenta que el menjador és deficitari- i per això repercuteix a la
qualitat. L’escola publica té un preu taxat, i AMPA ni entrem ni sortim, però la
qualitat si entra AMPA.
Tania comenta que Trini- té una mare que vol entra a la comissió de menjadores diu Tania i te disposició horària (passaran contacte)
Alicia- s’ofereix per ajudar- en qualsevol tema, així que donarà un com de mà
amb les comparatius de menús a Laura.
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3. ADQUISICIÓ PC I PROGRAMAR:
Oriol comenta que hi ha un programari per tractar les bases de dades que no
està malament, on la llicencia està lligada al NIF de l’AMPA amb un cost de 30€,
i que ara no compraria un PC per l’AMPA, ja que podem anant treballant
externament amb les dades de programari
Maria comenta que es podria comprar un disc dur, per guardar les dades.
S’aprova la compra del programari i disc dur.
4.RESPOSTA A LES FAMÍLIES A L'ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
RGPD.
Montse ens comenta que hem rebut 100 documentacions de RGPD de 400
alumnes que hi ha a l’escola- costejar amb les dades que ens consta i amb les
que tenim hi ha- 20 d’infantil- 56 d’ESO i 52 primària
Carme i Laura han introduït les dades noves a el Excel, per a després
incorporades al programari- (Laura ha fet un Excel amb els camps que es
poden exportar, i funciona als programes de BBDD).
5.GUANYADOR CONCURS LOGO AMPA:
Es va presentar 10 famílies pel concurs del Logo, i a la votació va sortir el nº 3.
Begoña ha posat en dubte que pugui sortir al logo de l’AMPA el logo de l’escola,
així que la direcció de l’escola decidirà si es pot mantenir o no .
Es comunicarà aquest dubte a la persona guanyadora per si s’ha de fer aguna
modificació.
Begoña trucarà a la família guanyadora i li quedarà per fer-li entrega del pernil.
6. PREGUNTES I SUGGERIMENTS
No hi ha preguntes ni suggeriments.
És dóna per finalitzada la reunió a les 19:50, determinant pròxima reunió el
dijous 21 de gener a les 19 hores
Donant fe del contingut d’aquesta acta el president i la secretària electes.

Oriol Rovellat

Beatriz Carmona

President AMPA IEE

Sotssecretària AMPA IEE
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