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TEMA   acta   –   reunió:   JUNTA   ZOOM   OCTUBRE   2020   
Data   reunió:   7-10-20   
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,   

Gerardo   Solà,   Patricia   Pérez,   Anna   Marcet,   Jordi   Tocabens,   Montse   Antolí,   
Edu   Vives   (tresorer),   Cristina   Vila   (secretària).   

Assistents   ESCOLA:     Rosa   Rifà   i   Ismael   Perálvarez   
Convidats:     --   
Absents:   Jaume   Gàmiz,   Meritxell   Villacampa,   Laia   Clua   

  
Ordre   del   dia:   
  

1-   Inici   de   curs     
2-   Valoració   inici   extraescolars   i   protocol   extraescolars.   
3-   Seguiment   incidències   menjador.   
4-   Llibres   text:   incidències   i   queixes.   
5-   Actuacions   per   baixes   de   professorat.     
6-   Classe   1r   de   BTX   B.   
7-   Extraescolars   pares.   
8-   Altres.   
  
  

Desenvolupament   de   la   reunió   i   acords:   
  

1-   INICI   CURS   
De  la  reunió  de  delegats  va  sortir  que  les  sortides  són  una  mica  caos,  sobretot  a  EI.  L’escola  hi                     
ha  posat  remei  i  fem  que  els  pares  de  P3  tornen  a  pujar  a  la  classe  i  així  al  carrer  sant                       
Domènech  no  es  col·lapsa  tant.  Així  també  poden  parlar  amb  les  mestres  de  P3  i  ja  no                   
reclamen   el   full   de   seguiment.   

  
2-   INICI   EXTRAESCOLARS   
Seguint  el  nou  protocol  d’extraescolars  que  hem  rebut,  cal  fer  una  llista  d’assistents  cada  dia,                 
amb  telèfons  de  contacte  per  trucar  en  cas  de  COVID.  La  resta  de  les  accions  les  fem  i  molt                     
bé.   
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3-   SEGUIMENT   INCIDÈNCIES   MENJADOR   
Cap   incidència.   
Tot   ok   i   molt   ben   adaptats   a   les   mesures   COVID.   La   Laura   Traver   ho   gestiona   molt   bé.     
Hi  ha  grups  que  dinen  molt  tard  però  no  es  pot  fer  gaire  al  respecte.  Van  molt  endreçats  i                     
ordenats.   
Al  pati  no  hi  ha  tants  conflictes  perquè  no  es  barregen  grups,  són  menys  alumnes  a  cada                   
franja,   ...   
  

4-   LLIBRES   TEXT:   queixes   
Aquest   curs   fatal.   Cada   principi   d’any   ens   passa   igual.   
  
  

5-   ACTUACIONS   EN   CAS   DE   CONFINAMENT   DEL   PROFESSORAT   
Hi  ha  suplents  pels  profes  confinats?  De  pagament  delegat  tenim  suplents  posats  pels               
departament   si   agafen   la   baixa.     
  
  

6-   CLASSE   1r   BTX   B   
És  etapa  post-obligatòria  i  no  hi  ha  ratios  establertes,  a  més,  la  majoria  són  de  l’escola  i  s’ha                    
decidit   d’acceptar   a   tothom   que   no   ha   tingut   plaça   a   la   pública   d’última   hora.     
  
  

7-   EXTRAESCOLARS   PARES   
L’Escola   dona   l’ok,   i   també   a   l’equip   de   bàsquet   de   veterans.   
Passarem   mail   Chimp   als   pares   per   ofertar-les.   
  

8-   ALTRES   
- Fiança  socialització  de  les  famílies  de  4t  d’ESO  del  curs  passat:  ens  les  reclamen  les                 

famílies.   
- FUNDACIÓ  BUSQUETS:  un  nen  que  vol  fer  robòtica  a  l’escola.  Decidim  que  sí  que  pot,                 

pagant   la   quota   de   l’AMPA   com   la   resta   dels   alumnes.   
- Tenim   1   grup   confinat   a   casa:   3r   ESO   B   
- Tenim   alguns   alumnes    a   casa,   esperant   PCR   o   per   familiars   confinats.     
- Chromebooks   1r   ESO   i   4t/5è   EP   acaben   d’arribar…     
- A  les  reunions  de  la  llar  ara  a  finals  d’octubre  (26  i  27  d’octubre  online)  caldria  anar  a                    

presentar   l’AMPA   i   intentar   que   algun   pare   entri   a   la   junta.     
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Temes   per   la   propera   junta:   
  

- Extraescolars   pares.   
- Fiança   4t   ESO   curs   19-20   dels   llibres   socialitzats.   

  
  

Signat   :    Cristina   Vila   (secretària   de   l’AMPA)   


