ACTA REUNIÓ AMPA - DIMECRES 13 DE GENER 19H.
Assistents: SG, NGo, LN, DR, NGa, CH, AN, NS, MG, VR, RH, DP, CD i ER.
Secretària: ER
Ordre del dia:
1. Aprovar acta anterior o no. S’aprova l’acta anterior.
2. Informar de la situació actual de les extraescolars (en el marc de la pandèmia
i de les noves restriccions) -Comissió Extraescolars. Durant les vacances es van
fer unes propostes noves de cara al 2n trimestre i poder obrir nous grups. Però
ara ens trobem amb la nova problemàtica de que han de ser grups bombolles.
Els nous inscrits no donen per obrir grups nous, excepte piscina. Esperarem les
noves indicacions de Salut, tot i que es preveu un allargament de les restriccions.
- Farem un llistat dels infants i també del seu curs per veure si
coincideixen i es pot fer propaganda en un curs concret que pot ser més
efectiu. Intentarem tirar per aquesta via. La Sofia s’encarregarà de fer una llista
més acurada i ens posarem a treballar.
3. Proposar idees per tal de reformular i repensar les festes escolars (donat el
nou context) per tal que es fomenti l’esperit de pertinença a l’escola els
Pinetons. Ara mateix el tema està parat. La propera festa és Sant Jordi, potser
es podria pensar i en la següent reunió fer una pluja d’idees.
4. Notificar que aquest any no ha tocat la loteria i, a més, informar de la quantitat
de diners recaptats en benefici del projecte tecnològic del centre- Comissió
Econòmica. No ha tocat la loteria. Les dades econòmiques són: 2500 butlletes,
amb uns 2500€ que aniran a parar al projecte tecnològic de l’escola. De cara al
curs vinent potser podem començar abans a vendre loteria. Recordatori al
setembre per començar a vendre a l’octubre.
5. Aprovar, o no, les mesures d’estalvi que es proposen per tal de reduir les
despeses dels pressupostos del curs 2020-21- Comissió Econòmica. El
pressupost presentat al desembre era deficitari i s’han començat a aplicar
mesures d’estalvi. S’ha començat per 4 punts que eren els més “ràpids”
d’atacar.
- Reducció del contracte de Sofia de 16 a 12h. Al no haver tant volum
de feina es va decidir fer una nova redistribució horària. 3 hores al dia de dilluns a
dijous. Amb això s’ha reduït 1000€ d’aquí al juny.

- Reducció d’una monitora al SAM (es cobreix per ràtio amb 3). S’ha
fet efectiu i suposa un estalvi de 1900€.
- Canvi del programa informàtic. Es volia canviar el programa però al
trucar a SENDA ens han fet un estalvi de 80€ a 16€ al mes. Ens convé quedar-nos
en aquest Passem de 1000€ a 600€.
En total 3400€ més l’embargament de 1200€ que ens han d’ingressar la Seguretat
Social, ens quedaria un pressupost amb un superàvit d’uns 300-400€.
S’aproven les mesures amb 9 vots a favor: SG, NGo, LN, DR, NGa,
CH, NS, RH, i ER.

6. Informar de l’estat actual en referència a les mesures COVID a les aulesComissió COVID.
Divendres abans d’acabar l’escola va arribar l’aparell per mesurar el CO2, la humitat,
la pressió i la temperatura. La Laia va fer una prova a casa seva i ens la mostra. Els
canvis es noten de seguida, per tant el dispositiu funciona molt bé i és sensible (tot i
que la temperatura triga una mica en ser detectada). Pot arribar a enregistrar fins a
2000 mesures i es poden fer mesures fins a 7 dies seguits. Es poden recollir les
dades d’una setmana, el divendres, i dilluns començar de 0. Es donarà un petit
quadre als mestres perquè puguin anotar quan estan tots a classe, quan surten al
pati, etc, per veure realment com influeix això. La Laia s’ha posat en contacte amb
la Montse Valois, la directora, i a la que ens donin el vist i plau es començaran amb
les mesures. Es podria fer un petit estudi d’estadística per part dels alumnes de 5è
o 6è però esperem veure com avança i el nivell de feina que tenen. Es podrà fer
extensiu també a les famílies per desangoixar una mica pel tema temperatures i fred.
7. Precs i preguntes.
- La NG proposa adherir-nos a petició que s’ha fet per demanar la Creu de Sant
Jordi per commemorar els 50è aniversari de la Fundació Maurí. A tothom li
sembla bé. Ella s’encarrega d’omplir un model que ens han fet arribar.
- La Marian comenta que el mes vinent, aproximadament, seran les portes obertes i
que es preveu que siguin en grups de 10 persones de manera presencial. La Núria
G preguntarà a la directora què necessita que fem com a AMPA i li farem arribar
(actualitzar presentació de l’any passat? recuperar el vídeo de la Sílvia Masdeu?)
- La propera reunió es preveu per la setmana del 15 al 19 de febrer del 2021,
segurament dimecres 17 a les 19h. S’enviarà la convocatòria una setmana abans i
es farà recordatori via whatsapp.

La reunió finalitza a les 19.45h

