ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Escola Pràctiques II

Dia: 10 de novembre 2020
Hora: 20.00 hores
Lloc: Via meets https://meet.google.com/tsq-nxej-idx

Persones assistents: s’adjunta relació
1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior
2. Informe de les diferents àrees
3. Torn obert de paraula.
S’inicia la sessió a les 20.03 h. Els principals temes tractats són:
S’infoma que es la primera vegada que es fa l’assamblea online i que la manera de
comunicar la sessió obligava a donar el DNI per a tenir l’enllaç a la sessió.
També es comunica que a finals del curs passat es va fer un ERTO a les monitores de
menjadors i a les altres treballadores de l’AMPA. També s’explica que aquest any tot
és una mica especial a causa de la gestió dels protocols per la COVID-19.
Es recorda que poden trobar l’acta anterior adjunta al correu on s’enviava el link
d’entrada a la sessió del meets
S’informa sobre les diferents àrees
-

Acollida
o L’any passat hi havia uns 80 usuaris, i aquest any han baixat a 60. Es
positiu per a poder adaptar el servei al protocol covid-19, hem perdut
l’espai del pavelló on podien jugar, estan dividits per grups classes
respectant els grups bombolles de l’escola.
o Hem comprat més jocs de taula, al no poder compartir ha d’haver-hi
més alternatives de joc.

-

Llibres
o Aquest any no s’ha fet la compra centralitzada a l’escola. Ja que a finals
de curs passat no sabiem com ens trobariem i es va decidir que cada
familia fes la compra directament.
o Socialització: algun llibres d’anglès estan descatalogats, i, només per
auqest curs, s’han fet dossiers amb fotocòpies per tenir el contingut
actualitzat. Els professors han trobat bé la iniciativa ja que molts dels
continguts de l’assignatura es amb material online.
o Pel curs que ve hi haurà noves compres i farem el canvi a llibres
actualitzats.

-

Menjador
o Hi ha més beques de menjador, sobre unes 200 de 317-350 àpats
o Mesures protocol Covid-19:
 En el segon torn s’ha ampliat l’espai de menjador amb l’aula del
costat
 Distancia d’1,5 m entre taules
 Els alumnes es trobren les taules parades per evitar manipulació
 S’ha ampliat la plantilla amb 2 monitores
o Aquest any el menú no es dona en paper, està penjat a la web de
l’AMPA
o La directora ens informa que aquest any el 3r torn ja hauria d’acabar
abans de les 2, es va demanar permís de manera extraodinària de
continuar com fins ara i ens el van concedir, però l’any vinent s’ha de
buscar la fórmula per que a les dues tots els nens i nenes hagin acabat
de dinar.
o Es recorda que els pares dels nens confinats poden venir a buscar el
menú a l’escola per la porta de P3
o La percepcó és que les famílies reben mot bé que es pugui anar a
buscar el menjar tot i que hi ha molt pocs usuaris que en facin ús.

-

Activitats mextraescolars
o Aquest any no hi ha activitats de tarda perque no van sortir els grups.
o S’han ampliat més monitores al migdia
o Hi ha nens en llista d’espera a les activitats de migdia
o Es respecten els grups bombolla de P3-P4-P5 i a primària fan les
activitats per cicles però dins de la classe els professors els tenen
agrupats per cursos, tot i que comparteixen monitor

-

Comissió de Festes
o Des de l’ultim trimestre de l’any passat s’ha paralitzat l’activitat
o La directora ens informa que direcció volen continuar celebrant les
festes tot seguint el protocol COVID-19, van buscant fórmules.

-

Tresoreria. S’adjunta documentació
o S’informa s’incrementaran preus menjador: 0’30€ nen (98€/mes) i fins a
5€ als professors.
o S’informa que el pressupost de l’any passat no s’ha seguit però al haver
menys ingressos i menys despeses no ha sigut un balanç massa
negatiu.

-

Canvis dels membres de la junta
o 5 baixes:
 Xavier Zapata
 Xavier Servià
 Celia Pallarés
 Jorge Gallego

o

 Núria Bosch
3 noves incorporacions
 Brigitte Solé
 Mònica Pèrez
 Cristina Botarda

Precs i preguntes
o
o

Una mare de 5è es queixa de que tenen poc temps per dinar els nens
de l’ultim curs i que tenen poc temps per esmorzar i mengen molt tard.
També es comenta que hi ha un problema amb els pares i
acompanyants dels alumnes que es queden a la porta i l’obstaculitzen
un cop ja han deixat a la canalla. La directora ens demana que fem
campanya de comunicació els pares

Es dóna per tancada la sessió a les 20.45 h.

