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Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE 

Acta de la reunió telemàtica celebrada el 21 de gener de 2020 a les 19:00 

hores, amb 9 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 17 de desembre de 2020. 

2. Avenços fets per les diferents comissions. 
3. Adquisició PC i programari. 
4. Data següent reunió. 
5. Preguntes i suggeriments. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. APROVACIÓ ACTA:  

El president obre la sessió donant per aprovada l’Acta amb data 17 de 

desembre de 2020. 

2. AVENÇOS FETS PER LES DIFERENTS COMISSIONS: 

Comissió Menjador: 

Laura ens informa  que direcció de l’escola ha comentat el tema de licitació de menjador de 

cara l’any vinent, i per aquest motiu Laura ha estat fent recerca d’informació i que pensa 

traslladar a direcció: 

- De les licitacions d’escoles públiques,  tant de nens grans com de nens més petits, 

per tal de determinar quina seria la licitació més adequada. 

- Recomanacions que fa l’Agenda de Salut Públic: amb la publicació dels menús 

alimentaris de cara a l’escola, i del servei monitoratge. 

Laura comenta que els ha arribat queixes del menjar, i per això vole reprendre les visites al 

menjador amb les mesures de seguretat oportunes. La visita està prevista cap a l’última 

setmana de gener, però encara estàn pendents que en fitxin data. 

S’ha suggerit la compra d’un aparell per evitar ennuegaments en el menjador de l’escola. 

Muntsa ha mirat diversos tipus d’aparells, hi ha un d’ells amb diferents tipus de mascaretes 

de 3 mides diferents, i  un altre model que ja ho venen amb els tres models de mides 

diferents incorporades per un import de 109.-€. 
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Tania farà la consulta dintre de l’àmbit sanitari, per veure quin el més adient per l’escola i 

nens. 

Laura ha estat pensant en un possible projecte de tallers de menjador, coordinat amb 

l’escola o amb l’empresa de monitoratge, per poder sol·licitar una subvenció de cara a l’any 

vinent, ja que aquest any amb el tema covid, és una mica més complicat poder-lo 

coordinar. 

Comissió de festes: 

Sergi comenta que al final ens han confirmat que es pot mantenir el logo 

d’escola dintre del logo de l’AMPA, així que el logo AMPA és dona per aprovat. 

Comissió comunicació: 

Vane està treballant en el logo AMPA,  per tal d’adaptar-lo a les diferents necessitats de 

comunicació, de moment estem  treballant els comunicats amb el logo estàndard. 

Manca pujar a la web de l’AMPA: actes de la junta, comunicat del dia internacional de la 

dona, i banc del temps per quan tinguem més informació. 

Comissió tallers i extraescolars:  

Muntsa comenta que encara que tornem a estar dintre del protocol covid, els tallers 

segueixen la seva activitat normal. 

Comenta que de cara a poder accedir a beques i/o subvencions: EIXIC és una entitat 

homologada en el lleure i dintre del lleure s'ha sol·licitat tenir una secció esportiva, aquesta 

si que falta la resolució. No és que sigui una altra entitat homologada si no que va 

secció  una dins de l'Entitat de lleure.  

EIXIC està treballant  en el Casal d’estiu, però no disposarem de l’escola  per tema obres, 

encara que li buscaran un espai.- si l’escola, no li donen solució d’espai- buscaran altra 

alternativa amb una entitat per poder donar el servei, fent servir altres instal·lacions. 

De cara a colònies i campaments d’estiu, estan  reservades però de colònies s'està 

treballant per poder disposar d'una segona casa en cas que així ho marqui per protocol per 

tema aforament, però aquesta segona encara no està reservada. 

Tema esplai no es farà aquest curs. 

Muntsa comenta que hi ha dos nens en situació de vulnerabilitat a l’escola, i hi han 

sol·licitat a EIXIC que els puguin fer els tallers. 

Maria pregunta que encara l’enquesta de satisfacció de tallers no s’ha fet, si tenen intenció 

de fer-la, ja que de cara seria bo de cara a saber si hi ha tallers que es continuïn oferint i 

d’altres no .Munta contesta que  si  que s’ha de fer, però de cara al mes de març, ja que 

així faran dos trimestres de tallers per poder fer una valoració més exacta, però que seria 

bo fer l’enquesta tan als nens com a les famílies.  
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Maria comenta que el resultat de l’enquesta seria importat passar-la després a les famílies 

per valorar si és interessant  fer un determinat taller o no.  

Tania comenta que aquest enquesta  també es podria fer de cara a extraescolars- fer un 

format senzill, per a tothom, encara que no facin extraescolars - Muntsa es pot valorar, 

però es difícil fer en el tema extraescolars. 

Oriol comenta que en nou programari de l’AMPA, permet fer enquestes, ja que es pot crear 

diferents models. 

Maria comenta, que com les dades no són valides ara com ara, ja que no les tenim 

actualitzades, i les famílies noves no les tenim- però  es proposa que en Marc podria fer 

una enquesta a les famílies que estan als tallers. 

Comissió convivència i igualtat:  

Tania ens comenta que és obligatori que les escoles tinguin un document de pla de 

convivència- (objectius, missions i protocols...) 

Com la comissió és mixta, direcció ampliarà al professorat, alumnes, PAS i la directora 

figuraria dintre de la comissió. 

Tenim una reunió pendent  amb direcció per tractar els següents temes: 

- Acaba de definir comissió que inclusió:  Bet ,Tania i Muntsa 

- S’està treballant  en la direcció que ha de prendre les diferents comissions. Pendent de 

la reunió amb Isabel, per mirar si estem orientades en les directrius correctes. 

- Recursos de llibres:  per l’educació en valors, tant  per docents com pels nens. Quan 

estigui finalitzat li passarà la informació a la Comissió de Comunicació. 

- Programa coeduca: Depèn de l’escola que ho gestioni,  ja que aquest programa està 

encaminat de cara al professorat (disponibilitat professorat, equip de professors...).Si 

finalment  aquest curs no es pot dur a terme, doncs serà per l’any vinent, però almenys 

si  es necessari que hi hagi per aquest any recursos a les classes de tutoria, per aborda 

aquest tema (hem de demanar el permís a direcció). 

S’havia pensat d’ampliar les xerrades perquè les fessin les famílies als diferents cursos, 

però ja que la xerrada es al febrer (una mica justos de temps), i pel tema covid... Mantenim 

la xerrada de la dona pels cursos de 3 i 4 de primària. (Isabel ens ha d’autoritzar ). Quan 

sàpiguen com es fa finalment la xerrada, es comunicarà als cursos de 3º i 4º a través dels 

delegats de cada curs. 

Encara no s’ha comprat el material per la xerrada– dependrà si la xerrada es fa 

telemàticament o no, per fer la  compra de material o no. 

Maria comenta  que seria bo fer-li saber a direcció que les famílies donaven xerrades als 

nens durant la setmana de ciència. 

Vane- està mirant de posar el nou logo de l’AMPA al cartell de fer difusió de la comissió, 

que va presenta a la anterior reunió. 
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Comissió de finances: 

Montse ens comenta que amb relació a la BBDD no hem avançat molt, han 

arribat només 3 o 4 més mails amb dades de famílies. 

Comenta que ha estat cotejant  les dades que teníem de l’any passat, com que 

s’han produït moltes altes i baixes a l’escola, les dades de les quals disposem 
no són molt fiables i veu complicat poder passar la quota de l’AMPA aquest any. 

Si decidim girar la quota, amb la BBDD actual, és probable que hi hagi un 
nombre elevat d’impagats amb un elevat cost bancari.  

Oriol comenta que hem de resoldre les baixes d’escola, ja que l’escola no ens la 
facilita.  

Begoña comenta que potser, si nosaltres li cedim les dades que tenim a 
l’escola, ens les poden revisar, així que Montse  treballarà en aquest llistat per 

tal de poder traslladar-lo a direcció. 

És proposar també demanar dades al Marco, per enviar un escrit a les famílies 

que fan tallers davant la necessitat que estiguin afiliades a l’AMPA, pel un tema 
de responsabilitat civil. (Begoña  i Oriol confeccionaran l’escrit que es farà 

arribar a aquestes famílies). 

Oriol comenta també de l’obligació d’aquelles famílies vulnerables que facin 

tallers (EIXIC es fa càrrec del cost d’aquestes  famílies), és que signin la 
documentació com a socis de l’AMPA, per tal d’estar coberts de cara a la 

responsabilitat civil que tenim com associació. No podem donar suport a 
persones que no estan l’AMPA. 

3. ADQUISICIÓ PC I PROGRAMAR:  

Oriol comenta a Montse com s’ha d’importar i exportar les dades amb el nou programari, i 

comenta que no ha comprat el disc dur – perquè no sabem qui s’ho quedarà. 

4. DATA SEGÜENT REUNIÓ: 

S’acorda nova data de reunió pel pròxim 25 de febrer a les 19 hores. 

5. PREGUNTES I SUGGERIMENTS  

Muntsa fa la proposta de monitoratge per part de l’AMPA, durant la jornada intensiva 

durant el mes de juny i setmana santa,  

Proposa que de 15 a 17 hores ho  cobreixi l’AMPA, ja que l’escola no dona aquest servei- i 

es farien dos pressupostos: un pressupost  amb covid, i un altre amb ràtio normal. 

Muntsa- proposa que hi hagi una quota soci i no soci, per tal que les famílies es puguin 

donar d’alta com a soci AMPA.  Hem de veure si és viable o no, amb relació a cost. 

Montse pregunta si aniria per tram d’edat dels nens?–Muntsa, contesta que el servei està, 

però és una mica lliure sense marcar un grup d’edats. 
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Oriol- no ho podem donar pel tema protocol covid, i estem agafant una responsabilitat que 

el departament no assumeix - no sabem si estan coberts a les famílies no afiliades. Seria 

com un taller complementari, i  per tant  la família que agafi aquest servei hauria de ser 

soci, si no esta afiliada no podria accedir a aquest servei. 

Si volem fer aquest servei, s’hauria de girar la quota d’aquest any. 

Maria comenta que si no hi ha un 80% d’afiliats, i la gent no s'involucra l'AMPA acabarà 

desapareixent. 

Es dóna per finalitzada la reunió a les 19:50. 

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

 

Oriol Rovellat                                                     Beatriz Carmona 

President AMPA IEE                                           Sotssecretària AMPA IEE 

 

 

 

 


