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ACTA JUNTA FEBRER 2020 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 18/09/2020 
Hora inici/fi 18.00h. - 20.15h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA: 
 

Nom Càrrec 
David Loyo  
Raquel Molina 
Bernat Borràs 
Belén Roca 
Carles de Castro 
Inma Cobo 
Jordi Gimeno 
Sandra López 
 

President 
Vice-presidenta 
Secretari 
Tresorera 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior (07/02/20) 
2. Valoració inici de curs 
3. Extraescolars 
4. Data de l’Assemblea General Ordinària 
5. Mascaretes transparents 
6. Torn obert de paraula 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: queda pendent d’aprovació, ja que amb l’esclat de la 
pandèmia de la COVID-19 no es va arribar a tancar. Es preveu aprovar-la a la propera reunió de 
junta. 
 

2. Valoració inici de curs: 
 

• Es valora positivament, malgrat tots els protocols d’actuació relacionats amb la prevenció del 
contagi de la COVID-19 que ha calgut implantar. Es considera que s’està agilitzant el procés 
d’entrada de manera remarcable respecte el primer dia de curs. Es considera necessari establir 
un protocol clar per a les famílies en el cas de recollida de germans/es del centre que 
coincideixin en les hores de sortida. En David Loyo ho consultarà amb la Laura Díaz. 
 

• Casalet de setembre. Es considera que està funcionant de manera adequada. 
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• Matiners. Es considera que està funcionant correctament, tot i que els estan separant en funció 
del grup bombolla al qual pertanyin i no els deixen interactuar entre ells, tal com estableix el 
protocol general de l’escola. No obstant, en el cas d’activitats extraescolars sí que es permet la 
mescla d’infants de diversos grups en un altre grup bombolla d’extraescolar. Caldria saber si 
seria possible fer un grup bombolla de matiners, o si més no grups bombolla per cicles. 
 

• Grups- classe. Es creu oportú clarificar els criteris d’assignació de cara a les famílies, dient que 
s’han seguit criteris pedagògics per crear els nous grups. 
 

• La Raquel Molina explica que en el Consell Escolar del 8 de setembre es va aprovar el Pla de 
Reobertura, després de diverses modificacions segons les instruccions que es rebien del 
Departament d’Educació. 
 

• Respecte l’inici de curs s’ha rebut una consulta- queixa on es pregunta perquè no hi ha un 
monitor de menjador per a cada grup bombolla. L’Ajuntament, que contracta a SERHS, 
estableix que el nombre de monitors va per ràtio. 

 
3. Extraescolars: 
 

• Matiners: ja s’ha comentat anteriorment. 
 

• Kids And Us: no oferiran l’activitat extraescolar a les instal·lacions de l’escola El Vapor justificant 
que no tenen temps suficient per dur a terme la desinfecció de l’espai abans de la classe. S’ha 
ofert que puguin entrar abans a les aules per desinfectar. L’activitat extraescolar d’anglès es 
proposa estudiar si és possible fer-la amb un altre proveïdor, en aquest cas Salt Idiomes. 
 

• Persona coordinadora d’extraescolars: segons l’escola, és necessària una persona a l’inici de les 
activitats extraescolars durant 15 minuts. La problemàtica ve donada pel notable descens de 
socis de l’AMPA per a aquest curs 2020-21, que ha decaigut aproximadament a la meitat, de 
200 i escaig a una previsió de 100 socis. Aquest descens suposa major dificultat per pagar a la 
persona coordinadora per part de l’AMPA, de manera que en última instància pot arribar a 
perillar el desenvolupament de les extraescolars. Es proposa fer un comunicat d’urgència a 
través de Dinantia exposant la situació, comunicant a la vegada que la major part dels càrrecs 
de la Junta renuncia a continuar després de la propera Assemblea General Ordinària. 
 

 
4. Assemblea General Ordinària: 

 
Es proposa celebrar-la el divendres 30 d’octubre de 2020, amb la Junta presencialment i la resta 
dels assistents de manera telemàtica. A la propera reunió de Junta es farà la convocatòria oficial, 
per tal de complir els terminis legals establerts. 
 
 

5. Mascaretes transparents: 
 
A partir d’una proposta rebuda per l’AMPA es volen adquirir mascaretes transparents per als 
monitors de menjador i per a les activitats extraescolars. S’aprova la proposta, tot i que actualment 
hi ha poca disponibilitat d’aquests elements. 
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6. Torn obert: 
 
No s’utilitza el torn obert per exposar més temàtiques. 
 

 
 

La propera reunió de Junta serà el divendres 2 d’octubre de 2020 a les 18 hores, com a reunió 
preparatòria de l’Assemblea General Ordinària de 2020. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del 
president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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