ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DE JUNTA
Data: Dimecres 18 de novembre de 2020
Hora: 19 h
Assistents: NGa, MB, NGo, JG, PP, RH, LS, SG, LN, NEA, MV, DP, S, NS, N, SMa i SMo.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Es comunica la convocatòria de l’assemblea del 2 de desembre.
2. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
3. S’expliquen els canvis de càrrecs de la junta. Els càrrecs de presidència i secretaria, fins
ara amb la Maite i la Carme al capdavant, són rellevats per vocals de la junta. La Núria
G. és la presidenta i l’Eli R., la secretària. La Maite fa un agraïment i expressa el desig
que continuem com a junta oberta, transparent i amb esperit col·laboratiu. A
continuació, es demana si hi ha continuïtat o canvis en la resta de càrrecs. Els vocals es
mantenen a la major part de comissions.
4. Es demana renovació del càrrec de representant al consell escolar. La Patrícia P.
s’ofereix voluntària.
5. S’explica el pretancament de l’any: estat de comptes
a. Els ingressos provenen de les quotes, calendaris i loteria.
b. Serveis: Ampa-família, activitats extraescolars, sous SAM i SAT.
c. Romanent: 5969 euros aproximadament.
Es fa un repàs de les diferents partides. S’explica el pressupost nou: no s’han fet
calendaris i disminució considerable de les activitats extraescolars. Cal treballar per
acabar de tancar el nou pressupost. Cal prioritzar les diferents despeses. Es recalca que
és un curs atípic, menys usuaris de SAM [73 a 52], reducció d’activitats extraescolars i
extraescolars aturades aquest mes de novembre. Cal fer proposta de mesures
d’estalvi. Actualment, no tenim diners per fer aportació a escola. Cal saber quines
necessitats té l’escola. Aquest any tampoc s’ha cobrat la subvenció de l’ajuntament.
S’ha cobrat part de la subvenció del projecte de biblioteca. Hi ha una disminució
d’ingressos que cal assumir.
6. Comissió extraescolars. La Sofia ha fet una proposta respecte a l’aturada de les
activitats extraescolars per les mesures del Procicat. Consisteix a donar-les com a
tancades i proposar algunes activitats com a grup bombolla el mes de desembre o el
mes de gener.
Anglès i dansa es va proposar a les famílies de mantenir l’activitat en línia. Les famílies
no ho van acceptar.
7. Consell escolar municipal. La representant explica que la primera part va centrar-se en
la gestió de la Covid. Inicialment, va ser més complicat. De mica en mica, la situació és
més fàcil. El Departament té dificultats per cobrir baixes. S’ha incrementat la neteja a
tots els centres educatius. L’ajuntament havia proporcionat desinfectant i paper per a
les escoles. Neus Marrodan va parlar del manteniment de les escoles. Històricament,

s’havia donat resposta a totes les necessitats. Des de fa un temps, es va aplicant un pla
de manteniment dels centres educatius i equipaments municipals. El primer semestre
estaran acabats els plans de manteniment.
Respecte a les activitats culturals, proposen que es vagi al teatre per escoles, però va
coincidir amb l’aturada de tots els espectacles. Per acabar, van fer referència la
formació LGTBI i només calia fer formació a famílies. Properament, rebrem una
enquesta per passar a les famílies. Van insistir que tenen canals oberts per comunicarnos.
8. Altres informacions:
• Comissió COVID: S’està treballant tema ventilació. Hi ha la intenció de comprar un
mesurador de CO2. Comprar aparell equival a una despesa d’uns 200 euros
aproximadament, que tingui autonomia tot el dia. Direcció hi està d’acord. Totes les
propostes estan pensades per no generar feina afegida al professorat. La idea és saber
en quin estat es troba cadascuna de les aules, d’acord amb una escala.
1. Obrir portes i finestres: confort
2. Ventilació quan l’aula es buida
3. Purificadors d’aire
L’objectiu és fer un petit estudi per millorar i estar informats per poder prendre
mesures. Es vol saber si les aules es ventilen bé, ja que també influencia el rendiment escolar.
Des del Departament, ja han enviat unes instruccions a les escoles.
•
•
•

•

SOS Pinetons: Accions encertades.
No es faran calendaris. Els calendaris s’han de fer el setembre. Sap greu, perquè
representa un benefici. Cal reorganitzar l’activitat.
Mireia Valls demana un relleu a socialització. Potser la Sofia podria assumir aquesta
tasca. Una altra proposta: que l’escola ho gestioni directament, tenint en compte que
hi ha poc volum de feina. Han d’informar la tresorera de l’AMPA per pagar les factures.
La Núria Soto trasllada la preocupació d’algunes famílies al menjador. Es va fer la
reunió de menjador. Menú pautat per una nutricionista. Cal enviar un missatge directe
a GR Sana per qüestions individuals.

La Maite s’acomiada i desitja un bon curs.
A les 20 h, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
CD

La secretària

MB

La presidenta

