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Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE 

Acta de la reunió telemàtica celebrada el 25 de març de 2021 a les 19:00 hores, amb 

18 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 25 de febrer de 2021. 

2. Avenços fets per les diferents comissions. 

3. Quota AMPA 2021 

4. Data següent reunió. 

5. Preguntes i suggeriments. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. APROVACIÓ ACTA:  

S’obre la sessió donant per aprovada l’Acta amb data 25 de febrer de 2021. 

2. AVENÇOS FETS PER LES DIFERENTS COMISSIONS: 

Comissió de Convivència i Igualtat:  

L‘enllaç amb l’escola i la comissió serà la Montse Vergès, qui està elaborant el pla de 

convivència per a l’escola. Fins ara la comunicació no ha sigut gaire fluïda. Proposta: 

trobades trimestrals (després de Setmana Santa) i quinzenals per correu electrònic. 

L’escola demana que els tallers formatius que ha proposat la comissió siguin per a 

les famílies. L’alumnat i el professorat en faran a l’escola a través d’una Comissió 

pròpia > ens hi posaran en contacte per coordinar-nos. 

L’escola ha posat en marxa un programa de mediació i una formació en resolució de 

conflictes per al professorat. Hi ha un protocol d’assetjament preparat en cas 

necessari.  

La Comissió ha organitzat 2 xerrades per a famílies per a després de Setmana Santa. 

Grups reduïts (15 famílies màxim perquè siguin interactives), si hi ha llista d’espera 

es poden repetir més endavant: 

• 3r-5è primària: ús d’internet (pantalles i videojocs). 21/04.  

• 6è i ESO: ús de mòbil i xarxes socials. 13/04.  

En relació a les inquietuds recollides per les famílies de 1r ESO, l’AMPA ha enviat un 

correu a la Montse Vergès. Estem esperant resposta. 
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L’Elena, bibliotecària i membre de la Comissió, està fent propostes per tal de renovar 

la biblioteca de cada curs. 

S’ha posat en marxa la col·laboració amb un dinamitzador de Jocs de taula (centrats 

en valors). Han començat a 3r Primària. S’anirà estenent a diferents cursos. 

La Comissió buscarà noves propostes per a l’alumnat que es transmetran a l’escola.  

Podem parlar directament amb els tutors de cada curs per fer propostes 

En aquest punt de la reunió es fa la petició de canviar el nom de l’AMPA a AFA. 

Oriol/Bego: preguntaran a l’escola quan hi haurà el canvi de nom de l’escola per 

aprofitar i fer el canvi de nom a un més inclusiu. 

Una mare pregunta si la Comissió de Convivència pot ajudar una família de l’escola 

que està en una situació precària. La Tania comenta que hi ha una subcomissió 

d’inclusió que tracta aquests temes. Procediment: si l’escola detecta un cas 

vulnerable, i té l’autorització de la família, es posa en contacte amb l’AMPA i es 

treballa en una solució conjunta. No es pot intervenir si direcció (o directament la 

família) no ens fa la demanda. Es comunicarà a la família que si vol pot contactar 

directament amb la subcomissió. 

La Trini, mare de l’escola, s’ofereix a col·laborar a la subcomissió. 

S’ha enviat a l’escola un resum per edats dels temes a tractar durant el dia de la 

dona. L’escola ho ha estat treballant. Caldria pujar-ho a la web de l’AMPA, apartat 

específic comissió convivència. 

S’ha fet una petició a l’escola perquè revisin la música que es posa als espais del 

migdia. 

Tania: no sap si s’han obert les subvencions de la Generalitat. Preguntar la Bea si en 

sap alguna cosa. 

Comissió Comunicació: 

Tasques habituals durant aquest mes. Es parla a la reunió de preparar un resum 

mensual de les activitats de l’AMPA. 

Comissió Festes: 

Es fa la proposta de preparar una festa per donar la benvinguda a les noves famílies 

de P3 de cara al curs vinent. 

Amb els diners excedent de cursos anteriors es subvencionaran les següents 

activitats: 

• Dia de l’esport primària: 

L’AMPA pagarà els autocars i el lloguer de pista a més de les medalles de 

participació (no n’hi haurà per als guanyadors). 
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• Dia de l’esport de l’ESO:  

No tenim cap proposta encara. Un cop la tinguem es mirarà fins on es pot 

arribar. 

• Samarretes:  

L’AMPA donarà les samarretes per als alumnes de P3 a 4t ESO. 

Els monitors i professors en podran tenir a preu de cost (3€ per als adults). 

• Festival d’Infantil:  

Es farà un obsequi als alumnes d’aquesta etapa. 

Comissió Menjador 

Cap novetat respecte la reunió passada. Recordem que no podem entrar al menjador 

per COVID.  

No sabem què s’ha fet amb el plec per al que la comissió va enviar una proposta.  

L’AMPA ha demanat una reunió amb direcció per a després de Setmana Santa on es 

tractaran aquest i altres temes. Reunió acceptada per al 14/04 a les 09:30h. La Bego 

demanarà de canviar-la per a les 18h. 

Equip de treball “Revolta escolar” 

Els membres de l’equip han preparat un dossier/presentació explicant la proposta i 

passos que s’han de fer per adherir-s’hi. 

Faran arribar la documentació a la Comissió de Comunicació. Compartirem la 

presentació amb les famílies perquè s’ho puguin mirar amb detall. Dedicarem una 

reunió específica, amb un únic punt a l’ordre del dia, per decidir la nostra participació. 

Es proposa la següent data, falta confirmació final: 29/04, 19h. 30 min 

Enviar comunicats via comunicats tradicionals. 

Si es vol es pot delegar el vot a una altra família. En els comunicats s’haurà d’adjuntar 

la papereta de delegació de vot. 

Fins que no sapiguem qui està associat o no, no es pot fer la votació 

Comissió Extraescolars i Tallers 

El  comportament a tallers ha millorat des de l’última reunió de l’AMPA. 

EIXIC està treballant amb les propostes (tallers i extraescolars) per al curs vinent 

tenint en compte els nous horaris (han vingut imposats pel govern). Proposarem a 

en Marco que els tallers es puguin triar per dies i no un paquet com fins ara. 

Es farà una enquesta de tallers. No és viable fer-ne de les extraescolars. 
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Demanar a EIXIC si pot presentar altres extraescolars. Ja es va fer el curs passat, 

però no hi va haver prou gent interessada. Ara mateix: anglès, bàsquet i guitarra.  

Teatre, piscina, dansa i robòtica no van poder tirar endavant per falta d’alumnes. 

Hi hauria la possibilitat de fer servir espais del barri per fer els cursos? Probablement 

el preu es dispararia. La proposta es pot traslladar a EIXIC. 

Casal d’estiu: fan obres a l’escola, el casal es farà en altres instal·lacions del barri. 

EIXIC enviarà la informació després de Setmana Santa. 

Campaments (ESO, 1r i 2n) i colònies (infantil/primària): es faran a l’estiu. Minis: hi 

ha llista d’espera, s’intentaran cobrir amb altres places que quedin lliures. 

3. QUOTA AMPA 2021 

S’ha enviat correu a l’escola per validar les baixes que hi ha hagut. Si no tenim 

resposta abans, caldrà enviar un correu a l’escola reclamant-la. 

La quota s’ha de passar el mes d’abril. Cal avisar les famílies amb un mínim 

d’antelació. 

Un pare ressalta que hi ha molts temes bloquejats perquè no tenim resposta per part 

de direcció. Cal tenir algun altre tipus de relació per tal que no hi hagi temes que 

quedin frenats.  

Una mare indica que l’escola no té en compte les famílies (e.g. horaris curs vinent). 

L’Oriol destaca que som molt dependents. Hem de buscar la manera perquè direcció 

ens escolti i doni resposta ràpida. 

Una mare proposa ampliar la comunicació a les famílies de les tasques que es fan 

des de l’AMPA. 

Una altra mare indica que li va sobtar que l’AMPA no estigués present a les portes 

obertes de l’escola. 

Un pare destaca que no tenim oportunitat de participar en el canvi de l’escola. 

Totes aquests preocupacions es volen traslladar a la reunió amb direcció.  

Una mare proposa preparar abans un document amb els temes que es volen tractar 

i un després amb l’acta de la reunió. 

4. DATA DE LA SEGÜENT REUNIÓ 

Es dona per finalitzada la reunió a les 20:30. La propera reunió serà el dijous 22 

d’abril a les 19 hores. 

5. PREGUNTES I SUGGERIMENTS  

No hi ha preguntes ni suggeriments. 
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Donant fe del contingut d’aquesta acta el president i la sots-secretària electes. 

 

 

Oriol Rovellat  Beatriz Carmona 

President AMPA IEE  Sots-secretària AMPA IEE 
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