
REUNIÓ DE JUNTA

TEMA acta – reunió: JUNTA per ZOOM 3 CONFINAMENT Maig 2020
Data reunió: 27-5-20
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, Jaume Gàmiz, Meritxell Villacampa, Laia Clua, Anna 
Marcet, Patricia Pérez , Edu Vives (tresorer), Toni Clapés, Cristina Vila 
(secretària).

Assistents ESCOLA: -
Convidats: -
Absents: Montse Antolí, Anna Galán, Gerardo Solà, Carles Ballbè,

Ordre del dia:

1- Informacions de la CCAPAC, a càrrec de Toni Clapés.
2-Full extraescolars

Desenvolupament de la reunió i acords:

1- INFORMACIONS CCAPAC:
Avui tenim el Toni Clapés a la junta i ens explica què saben de moment de la desescalada del 
setembre referent a les escoles concertades. 
Un cop acabi d’explicar-nos el que saben de moment, podrem fer suggeriments, dubtes, …
Els punts que ens posa sobre la taula, i en els quals la CCAPAC hi està treballant són els 
següents:

- En aquests 3 mesos que portem de confinament, tant les escoles com el Departament 
han fet el que han pogut, sota criteri de cadascú.

- Ara cal consensuar una tornada pel setembre, però així com per les famílies i per la 
CCPAC aquesta tornada ha de permetre la conciliació familiar, pel Departament no és 
un dels principals objectius. Volen fer menys ràtio d’alumnes i compactar horaris. Aquí 
encara s’ha de treballar.

- En les escoles públiques ja s’ha parlat que agafaran espais públics, com ara centres 
cívics i demés per repartir els alumnes, però a la concertada no se’ns dona cap espai 
més a part de les pròpies escoles.

- Les informacions que ens han anat arribant han estat molt diverses, molt dependents de 
la font, amb contradiccions, .... La CCAPAC reclama una línia única d’informació i que 
sigui veraç, que doni respostes, etc.

- Moltes de les AMPES de les escoles concertades estan patint a nivell econòmic i es 
demana recolzament.
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Des de la junta, oferim a la CCAPAC ajuda en el que necessitin.

2- FULL EXTRAESCOLARS 20-21:
Hem revisat el document de les extraescolars pel curs 2020-2021 i hem fet els últims canvis. 
Ara ja és definitiu i el podrem passar a les famílies.

Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA)


