
REUNIÓ DE JUNTA

TEMA acta – reunió: JUNTA ZOOM CONFINAMENT JUNY 2020
Data reunió: 2-6-20
Hora: 21:30  a 23:00h 
Lloc: online (ZOOM)
Convocada per: Carles Tomey (president de l’AMPA)
Assistents JUNTA: Berta Puig (vicepresidenta),  Desiré Pérez, David Magaña, Conce Algaba, 

Jordi Tocabens, Anna Galán, Gerardo Solà, Carles Ballbè, Jaume Gàmiz, 
Laia Clua, Patricia Pérez , Montse Antolí, Edu Vives (tresorer), Cristina Vila 
(secretària).

Assistents ESCOLA: Rosa Rifà i Ismael Perálvarez
Convidats: -
Absents: Meritxell Villacampa, Anna Marcet.

Ordre del dia:

1- Informació de la reobertura d’ara el 8 de juny fins al 19 de juny, per part de l’escola.
2- Socialització
3- Campus

Desenvolupament de la reunió i acords:

1- INFORMACIONS PLA DE REOBERTURA DEL JUNY 2020:
Des de la direcció de l’escola ens expliquen i projecten el pla de reobertura de l’escola per ara 
el període del 8 a 19 de juny. Punts tractats: 

- S’ha presentat el pla de reobertura a Inspecció, al Consell Escolar, al Claustre i ara a la 
junta de l’AMPA. Demà el posaran a la web i enviaran mails a les famílies explicant les 
concrecions de cada etapa i curs.

- S’ha passat una enquesta al professorat per poder fer llistat de professors i mestres que 
aniran a l’escola. 

- També s’ha passat enquesta a les famílies d’EI per saber quants alumnes aniran a 
l’escola. En aquesta etapa aniran més o menys de 9 a 13h amb entrades i sortides 
esglaonades.

- A Primària seran dos dies en total, repartits, en franges d’1 hora i mitja. En la primera 
trobada serà d’acompanyament i per parlar de com ho estan portant tot plegat, i la 
segona trobada serà més de tancament de curs. Seran grups de mitja classe com a 
molt.

- A ESO/BTX/Cicles serà de caire voluntari i només un dia a una hora concreta la 
setmana del 15 de juny. Serà una tutoria de tancament de curs, recollida de material, …

- A 2n de BTX a partir del 19 de juny estem a l’espera de si venen o no per fer repàs per 
la selectivitat. No està decidit si sí o si no.

- SETEMBRE: No sabem què passarà. Escenaris possibles:
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- obrir normal
- iniciar curs telemàtic
- iniciar curs per ràtios, quinzenalment, ….

2- SOCIALITZACIÓ:
La idea és digitalitzar el màxim possible de cara al curs vinent.

3- CAMPUS:
El de la Peggy (de P3 a 4t de Primària)de moment compleixen l'expectativa ja que els inscrits 
són uns 40 per setmana ( la majoria de EI i 1r i 2n EP) i per tant tira endavant. Han agafat 3 
dels nostres monitors.

El campus del Sant Pere encara està en procés perquè depenen de permisos i aprovació de la 
Federació.

Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA)


