Dijous, 25 de febrer de 2021

Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE
Acta de la reunió telemàtica celebrada el 25 de febrer de 2021 a les 18:30
hores, amb 16 assistents entre membres de la junta, i socis.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la Reunió de l'AMPA
celebrada el 21 de gener de 2021.
2. Avenços fets per les diferents comissions.
3. Accés internet a l'escola per les activitats de l'AMPA. Aprovació adquisició
PC. Data següent reunió.
4. Manifestació unitària contra la contaminació i el soroll.
5. Rampes accés escola.
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 21 de gener de
2021.
2. AVENÇOS FETS PER LES DIFERENTS COMISSIONS:
Comissió de Finances:
Laura H. comenta que han estat treballant amb l’actualització de la BBDD de
l’AMPA i s’ha enviat llistats fets als delegats, i restem a l’espera de resposta per
la confirmació dels nens que estan actualment a l’escola.
Una vegada depurat això, ja podríem determinar si és passar la quota de l’AMPA
o no.
Laura H. comenta que han estat fent proves amb les dades que tenim
actualment, amb el nou programari AMPA.
El president comenta que la quota AMPA es podrà girar o no en funció de les
activitats que puguem realitzar per aquest curs escolar.
Muntsa comenta el servei d’acollida proposat a anteriors reunions, no és viable
dur-lo a terme aquest any pel tema COVID. EIXIC no te suficients monitors per
cobrir els grups bombolles.
Muntsa diu que si no hi ha afiliats a l’AMPA, hi haurà activitats o noves
iniciatives que no es podran fer per manca de diners.
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Respecte a l’actualització de dades, Tania fa menció a tornar a valorar la
proposta d’enviar la sol·licitud a les famílies via paper, per tal de recaptar noves
dades i afiliats.
Trini s’ofereix per ajudar-nos a fer-nos conèixer com a AMPA, proposa fer una
comunicació via delegats, amb “ganxo” per incentivar la afiliació de les famílies,
i fer més comunicació del funcionament de l’AMPA
Begoña (mare de P3), comenta que quan ha parlat amb altres pares de P3 no
tenen coneixement de que és el que fa l’AMPA.
Oriol fa l’aclariment que cada any juntament amb la presentació del curs
escolar per cada uns dels cicles, i conjuntament amb el professorat, l’AMPA fa
una presentació als pares assistents de les activitats de l’AMPA, delegats de
curs, eines de comunicació, presentació de la junta amb les seves comissions, i
de l’import quota. Aquest any no s’ha fet cap presentació pel tema COVID.
Comissió tallers i extraescolars:
Muntsa comenta que EIXIC ha sigut acceptada com entitat homologada de
lleure en la secció esportiva, això significa que les famílies podrien optar a
beques extraescolars esportives.
Comenta que també ha sigut aprovades les beques de casals d’estius i colònies
i que les famílies podran accedir a aquestes beques que són gestionades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Com aquest any EIXIC no pot realitzar el casal d’estiu a l’escola per tema
d’obres, tant el consorci com l’escola estan buscant un espai per realitzar-lo.
Paral·lelament EIXIC estan treballant per realitzar-lo amb antre entitat que
també tingui la possibilitat d’aquestes beques.
Muntsa comenta que ahir dimecres es va fer una reunió urgent de tallers, per
abordar diverses incidències, respecte a que alguns nens es volen esborrar i no
volen fer els tallers, que són nens que el comportament no són correctes, nens
amb falta de respecte molt grans als monitors. Hi ha tallers en segons quins
cursos que no es poden realitzar completament, degut aquests comportaments.
S’ha procedir a comunicar a les famílies dels nens que es porten malament als
tallers, i estan assabentats, però si el comportament dels nens no es corregeix
caldria dir-los que no podrien seguir els tallers.
Des de la reunió d’ahir s’està treballant en la possibilitat donar analitzar segons
quins tallers de cara a l’any vinent i de canviar monitors.
Tania comenta que caldria analitzar tots els factors, creu que, d´entrada, no és
una solució fer fora dels tallers a l´alumnat que es comporta malament.
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Laura comenta que hem de mantenir els interessos de tots els nens els que es
porten mal i els que es porten be. Hem de posar en equilibri tot.
Comissió convivència i igualtat:
Tania comenta que des de que es va fer difusió del cartell de la comissió per
donar-la a conèixer, han anat recollint propostes, inquietuds i sol·licituds de
famílies interessades en formar part o col·laborar amb la comissió.
-

-

-

Han enviat mail a direcció demanant una persona d´enllaç amb l´escola
per tal de tenir una via de comunicació fluïda entre família i escola
davant situacions de conflicte o preocupacions de les famílies. Encara no
tenen aquesta persona d´enllaç.
S´ha fet proposta a l´escola, a partir de les situacions de conflicte
identificades i inquietuds de les famílies, d´organitzar tallers de formació
per l´alumnat +/- professorat a través d´organitzacions especialitzades
(tallers que treballin diversitat, perspectiva de gènere, prevenció
d´assetjament etc...). Alguns d´aquest tallers poden tenir un cost que, si
la junta ho aprova, es finançarien des de l´AMPA.
L´escola ha manifestat està oberta a que es facin aquests tallers.
Entre els temes a abordar, la comissió havia prioritzat treballar l´educació
en perspectiva de gènere i ja han fet accions al respecte. Però, a causa
de diverses situacions de conflicte que s´han donat i les inquietuds que
han recollit de les famílies, prioritzaran també el treball de sensibilització
en valors i respecte a l´altre L’escola ha comentat que ja ho estan
treballen a classe.

Comissió de menjador:
Laura comenta que des de direcció s’hauria de diversificar feina perquè la
realitat li sobrepassar i no pot arribar a tot.
Respecte a l’esborrany de plecs tècnics que li vam presentar per la licitació del
menjador, Laura comenta que es van presentar aquesta proposta que va ser
demanada per direcció dos dies abans de la data límit proposada per ells. Per la
resposta rebuda s’interpretava que ja havien fet ells la feina i que coincidia
bastant amb el que la comissió de menjador les havia enviat.
Des de la comissió de menjador s’estarà pendent de la publicació de la licitació
del menjador de l’escola, per veure si hi ha diferències o coincideix amb la
proposta que l’AMPA.
Laura i Bet es van reunir amb ABAC pel tema al·lèrgies alimentaries, i es veu
que ABAC es van posar amb contacte amb direcció des de principi de curs i no
es va presentar a la reunió que van acordar.
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Laura comenta que sanitat va vindre el dia 25 al menjador de l’escola hi ha
aflorat molts temes de praxis, entre altres que no tenien comunicació del canvi
de denominació de l’escola.
Tenint pendent una reunió pel tema d’al·lèrgies, ja que el punt d’origen es la
cuina i el cuinat.
Comissió de comunicació:
Han fet presentació de fotos del carnestoltes.
Ja tenim la inserció de la nostra web a la web de l’escola.
3. ACCÉS INTERNET A L'ESCOLA PER LES ACTIVITATS DE L'AMPA.
APROVACIÓ ADQUISICIÓ PC.
Pendent d’aprovació per part del Consell Escolar de l’autorització de l’ordinador
de l’AMPA amb connexió a internet de l’escola.
4. MANIFESTACIÓ UNITÀRIA CONTRA LA CONTAMINACIÓ I EL SOROLL.
Hi ha una nova proposta de Comissió de Pacificació zones escolars (entorn
escolars).
Bego ens comenta que hi ha 91 AMPAS de Barcelona que s’han sumat a la
reivindicació per la pacificació dels entorns escolars, on fan propostes com per
exemple: que hi hagi només un únic carril de circulació de vehicles, per evitar la
contaminació dels entorns escolar.
La nostra escola es troba en posició número 7 de l’escola més contaminada
dintre de Barcelona i juntament amb Rocío havien considerat la possibilitat
afegir-nos juntament amb altres escoles, i fer un manifest en contra de la
contaminació i el soroll, i quines serien les millors condicions per aquesta
escola.
El programa de la revolta escolar el primer punt es pacificar i treure un carril de
vehicles i una altre per transport públic.
El president i resta d’assistents està d’acord amb formar una nova comissió,
queda pendent de que enviïn el links i requisits pel recolzament al manifest i es
mirarà tot plegat per tal de poder-nos adherir.
La nova comissió es podria formar per Bego i Rocío, i ho haurien de comunicar
a la Junta de l’AMPA.
5. RAMPES DE L’ESCOLA:
Amb relació a les rampes instal·lades a l’entrada de l’escola es comenta que,
estaven proposades per l’antiga escola i l’actual direcció no sabia res. La nova
direcció diu que si no s’adopta a la normativa i hi ha un accident serà la mateixa
direcció qui demandi.
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6. PREGUNTES I SUGGERIMENTS
Es fan dues propostes per enviar a direcció de l’escola:
-

-

Valorar el control parental a classe per part del professorat, per evitar
que els nens es distreguin amb l’ordinador fent actuacions no pròpies
amb la matèria escolar.
Possibilitat de valorar el subministrament per aquells alumnes que no
tinguin ordinador personal a casa, per tal que puguin executar les seves
tasques educatives sense cap impediment.

7. DATA SEGÜENT REUNIÓ:
Es proposa data de la pròxima reunió el proper el 25 de març a les 18:30.
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
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