Acta de la reunió del 23
de Setembre de 2020

Ordre del dia :
1. Aprovació acta reunió anterior
2. Comissió d'extraescolars
3. Comissió socialització de llibres
3. Comissió econòmica
4. Comissió de comunicació
6. Comissió de menjador
7. Covid
8. Altres informacions d'interès
Assistents:
Junta de l'AMPA: MB (presidenta), NG (Vicepresidenta), RH (tresorera), les vocals SM,
SG, NS, LN, AV i NG, i altres pares i mares de l’escola (uns 29 assistents en total).
S’inicia la reunió a les 19:00h telemàticament.
Primer es fa un petit resum de quines comissions hi ha a l’AMPA, en deferència a tots
els assistents.
Punt 1. Aprovació acta reunió anterior

Aprovem l’acte de la reunió anterior.

Punt 2. Comissió extraescolars

La Sara informa que encara no s’han tancat totes les inscripcions d’aquest any, però que
de moment són poques i que només es podrà obrir un grup d’esport escolar, un grup de
dansa, els dos de piscina i cal valorar si obrir els 2 grups d’anglès amb 7 alumnes cada
un.
S’està elaborant una declaració responsable i el pla d’actuació.
En cas de que hi hagi un confinament es mantindrà la quota durant 2 setmanes i si
s’allarga més temps es valorarà què fer.
Es decideix deixar en mans de les famílies l’assistència els dissabtes. Avui al vespre hi
ha una reunió a l’ajuntament per parlar de l’esport escolar dels dissabtes amb totes les
AMPA/AFA del poble.
Es decideix comunicar a les famílies els grups d’activitats que s’iniciaran i les places
que hi ha per si algú vol apuntar el seu fill/a a última hora.

Servei d’atenció de tarda
L’any passat es va regularitzar el servei però és molt deficitari perquè té pocs usuaris.
En tot l’any passat en van fer ús 73 famílies.
S’ha fet una enquesta i només 2 famílies han manifestat que el volen utilitzar de manera
fixe algun dia. L’enquesta no va arribar a les famílies de P3, així que se’ls farà arribar
per veure si hi ha alguna família més que el vulgui utilitzar.
S’ha demanat pressupost a GRsana perquè es facin càrrec del servei, però és molt car i
per tant cal decidir si mantenir-lo o no. Un cop es tinguin les respostes de P3 es tornarà
a valorar.
Algunes possibles idees per substituir el SAT són posar en contacte a les famílies amb
possibles serveis de monitoratge, però en aquest cas no es podrien fer servir les
instal·lacions de l’escola.

Punt 3. Comissió socialització de libres

Tot està enllestit i s’estan fent els pagaments.

Punt 4. Comissió econòmica

S’està fent el tancament de l’exercici 2019-2020.
GRsana ha dit que no cal tornar la part de diners dels menús que corresponen a
l’AMPA, dels tiquets que no es van acabar gastant pel confinament.
Aquest any no hi ha cap monitor contractat directament per l’AMPA per fer les
extraescolar.

Punt 5. Comissió comunicació:

S’ha renovant la web.
S’estan fent les grups de WhatsApp de les classes.
La Sofia a partir d’ara també respondrà els correus que es reben al mail de comunicació.
Resta pendent revisar els correu que reboten.

Punt 6. Comissió menjador

Al menjador a començat tot amb normalitat.
Per culpa de l’aiguat i les inundacions de l’escola es van mullar els llençolets però ja
s’han rentat i tornat a l’escola i s’han pogut utilitzar sense problemes.

Està pendent de fer la reunió informativa de menjador.
Per indicacions de la Generalitat aquest any només es pot donar un dia a la setmana
carn, un dia peix i un dia ou, i per tant cal afegir més llegums al menú.
No està contemplat que els infants puguin portar el dinar amb carmanyola a l’escola.

Punt 7. Covid

S’està creant una “comissió COVID19”, amb l’objectiu de buscar informació, resoldre
dubtes i fer suggeriments a l’escola en relació al COVID19.
De moment s’han plantejat alguns temes com la necessitat que els infants netegin la
tassa del vàter abans i després del seu ús o si l’ús de les mascaretes durant tot el dia pot
ser perjudicial.

8. Altres informacions d'interès

Es decideix crear una comissió per vehicular les protestes de les famílies davant els
problemes crònics d’inundacions i goteres.
Via delegats s’enviarà informació a totes les famílies perquè s’hi apunti tothom qui
vulgui i a partir d’aquí pensar i executar protestes dirigides a l’Ajuntament.

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
MB

La Vocal,
NG

