
  

  
  
  

  
Ordre   del   dia:   
  

1-   ESCOLA:     
- seguiment   COVID-19   
- Casals   d’ESTIU   
- Millora   rendiment   acadèmic   
- Seguiment   funcionament   menjador   

  
2-   AMPA:   

- Seguiment   extraescolars   
- Quotes   pendents   extraescolars   
- Trobada   comissions   permanent   AMPAs   en   xarxa   Vedruna   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

REUNIÓ   DE   JUNTA   

TEMA   acta   –   reunió:   JUNTA   ZOOM   MARÇ   2021   
Data   reunió:   12-4-21   
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,   

Gerardo   Solà,   Patricia   Pérez,   Jordi   Tocabens,   Montse   Antolí,   Laia   Clua,   
Meritxell   Villacampa,   Jaume   Gàmiz   ,   Edu   Vives   (tresorer),   Cristina   Vila   
(secretària).   

Assistents   ESCOLA:     Ismael   Perálvarez   (sotsdirector)   
Convidats:     --   
Absents:   --   



  

  
  

Desenvolupament   de   la   reunió   i   acords:   
  

1-   ESCOLA   
- SEGUIMENT  COVID-19:  hem  hagut  de  confinar  32  grups  des  d’inici  de  curs.  El  tema                

confinament  està  força  per  mà,  amb  certa  normalitat  amb  tot  el  protocol  a  seguir  en                 
cada   d’un   positiu,   etc.   
Tornant  de  setmana  santa  es  va  fer  un  cribratge  a  2n  d’ESO  i  4t  d’ESO  seguint  les                   
normes   del   departament   de   salut   que   ens   diu   què   hem   de   fer   i   que   no.   
  

- CASALS  ESTIU:  farem  amb  el  FUNDESPLAI  a  EI  i  1r  i  2n  EP  i  serà  de  l’estil  del  curs                     
passat,   amb   una   sortida   per   l’entorn   cada   setmana.   
Horari   de   8:30h   a   13:30h.   65€   /   setmana   
Per  les  famílies  dels  alumnes  més  grans  seran  per  part  del  Sant  Pere,  amb  les                 
instal·lacions   de   l’escola,   igual   que   el   curs   passat.   
Aquesta   setmana   enviaran   informació   a   les   famílies.   
  

- MILLORA  RENDIMENT  ACADÈMIC:  se’ns  presenta  un  projecte  amb  conveni  amb  Sant             
Joan  de  Déu,  que  s’inicia  a  2n  d’EP,  com  a  prova  pilot.  La  idea  és  detectar  en  tre  2n  i  4t                       
d’EP  que  encara  es  pot  reconduir.  A  5è  ja  caldria  aplicar  pautes,  però  reconduir-ho  és                 
molt   més   difícil.     
Es   farà   en   3   fases   (   cribatge,   diagnòstic   i   tractament.)   
El  perquè?  Moltes  dels  trastorns  d’aprenentatge  són  hereditaris  i  amb  treball  es  poden               
compensar,  A  més,  la  millor  edat  per  detectar-los  i  començar-los  a  tractar  és  entre  els  6                  
i   els   12   anys.     
Dada:   a   catalunya   hi   ha   120.000   nens   i   nenes   sense   diagnosticar   ni   tractar.     
  

- SEGUIMENT  FUNCIONAMENT  MENJADOR:  cap  incident.  Avui  hi  ha  hagut  inspecció            
de   menjador   i   tot   ok.     
  

- L’AMPA  pregunta  com  està  el  tema  de  les  sortides  i  les  convivències.  En  principi  de                 
convivències  no  n’hi  hauran  aquest  curs.  Sí  que  es  faran  sortides  de  3r  trimestre  a  ESO,                  
BTX   i   CICLES.   A   EP   encara   no   se   n’ha   parlat.     
Evidentment  cada  grup  bombolla  va  amb  el  seu  autocar,  en  llocs  diferents  dins  del                
possible   (zones   diferents   si   és   una   sortida   per   exemple   a   la   platja,   etc).   
Evidentment,  s’haurà  de  cobrar  com  a  despesa  extraordinària  perquè  a  principi  de  curs               
no   es   va   cobrar   cap   sortida.     

  
2-   AMPA   
  

- TROBADA  COMISSIONS  AMPA  EN  XARXES:  parlen  dels  cicles  formatius,  i  de  l’opció              
de   crear   una   federació   d’AMPES.     
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- SEGUIMENT   EXTRAESCOLARS:   tot   ok.   
  

- QUOTES  PENDENTS  EXTRAESCOLARS:  ens  falta  passar  la  3a  i  la  4a  quota.  Al  3a  la                 
passem  ara  de  seguida,  i  a  principis  de  juny  la  4a.  Caldrà  ajustar  la  llista  dels  dies  no                    
fets,   etc.   

  
Signat   :    Cristina   Vila   (secretària   de   l’AMPA)   
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