
ACTA  DE L’ASSEMBLEA DE FINAL DE CURS DE l’AMPA DE L’ESCOLA JOSEP GRAS

DATA i HORA: 10 de Juliol de 2020 a les 19:00h

LLOC: Pati Casa de cultura

ASSISTENTS: 20 persones ( 9 d’elles son membres de la Junta de l’AMPA)

ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda i valoració general del curs

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Presentació del curs 2020/21 per part de la direcció de l’escola.

4. Informació del servei de menjador.

5. Informació de les propostes festives.

6. Informació extraescolars.

7. Informació estat de comptes actual.

8. Aprovació de la proposta de modificació de la quota de material escolar
del curs 2019/2020 a causa de la Covid-19.

9. Aprovació quota AMPA i material socialitzat curs 2020/2021.

10. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. Comença l’Anna Almeda la reunió, donant la benvinguda als assistents i
presenta els membres de la Junta de l’AMPA i les de les comissions de
treball que s’han creat, com la Gestora (Anna, Andrea, Nuria i Cristina.F),
la de Menjador ( Natalia, Tai i Cristina F.), la d’escola de M&P ( Natalaia),
la de festes ( Mònica i Emma) i la de comunicació (Cristina R., Nuria i
Cristina F.), també han format part de la Junta l’Enrique i la Marta, que
han col·laborat en la mesura que han pogut, com la resta d’integrants.
Demana a les famílies assistents que opinin o si tenen alguna aportació,
dubte, doncs que ens ho traslladin, aquest curs ha estat molt diferent



degut a la situació de confinament per la COVID-19, per tant ha estat el
tema central i condicionant que hem hagut d’assumir.
Una assistent pregunta de com va quedar el projecte pati i quina
implicació ha comportat per part de l’AMPA, ja que ella havia estat
cursos enrere membres de la comissió de pati, la Cristina Martínez ens
explica que ara ja estem a l’espera de l’aprovació de l’avantprojecte en
que es va treballar conjuntament amb ajuntament, Arquitectes, Escola i
famílies, fa poquet que es va aprovar i aviat, si la situació ho permet es
començaria a executar el projecte Pati, dins el previst.
També comenta de que l’hi sabia greu que no haguéssim pogut fer el
taller previst de l’escola de mares i pares, s’informa de que l’hem pogut
aplaçar i al llarg del primer trimestre del proper curs el podrem fer.

2. Es dona per aprovada, per consens, l’acta de l’assemblea anterior.
3. La presidenta de la Junta de l’AMPA es va reunir ahir mateix amb la

directora de l’escola, la Carina Figueras, per a que l’hi traslladés totes les
novetats per el que fa el “Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia” aplicat per el Departament
d’educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla d’actuació pretén
establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb
les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de
les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el
dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Ens en fa un
resum amb els punts de les mesures d’actuació i prevenció a destacar:

 Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables,
això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc
paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui
necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5metres (o la superfície equivalent de seguretat de
2,5m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència
estables.

 Per exemple en el cas d’educació infantil, ja ha previst l’escola, de
que tindrà que fer 4 grups estables. Les competències bàsiques
anomenades Especialitats, que són en cas d’infantil
Psicomotricitat i Música, tindran que ser impartides per el tutor de
referència del grup estable, amb les pautes prèvies que haurà
indicat el/la mestre especialista en concret, en cas que no tingués
coneixements seria l’especialista sempre amb l’ús de mascareta
qui l’impartiria.

 Anglès i Música, del cicles mitjà i superior també s’aplica el
mateix protocol.

 La Psicomotrocitat en cas d’infantil i l’educació física, en el cas
dels cicles mitjà i superior, seria en la mesura del possible a
l’exterior.

 En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb
aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu)
o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han
de complir rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment el manteniment de la distància física de seguretat



d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
 L’escola està començant a preparar el nou curs, amb un esbós

del Pla d’obertura que tindrà que presentar i ser aprovat per el
Departament d’ensenyament. La Carina a explicat a l’Anna, per
exemple que la Lluïsa passa a ser tutora al cicle mitjà o que l’Iris
seria tutora al cicle infantil, però que fins a finals de Juliol no
tindran ni la llista del nou professorat entrant ni de quants
mestres poden disposar.

 El grup estable també serà aplicat al pati i disposarà de material
per l’ús exclusiu de cada grup.

 L’equip directiu no podrà fer classes, sols estaran de suport, cobrir
baixes puntuals....

 L’entrada a l’escola serà de manera esglaonada, s’obriran les
portes 10 minuts abans de l’inici de les classes, es demanarà que
l’alumne vagi directament a la seva aula de referència, sense
esperar-se per el pati com es feia fins ara, el seu familiar o
acompanyant, exceptuant els de cicle infantil, es quedarà fora de
les portes principals, tant per l’entrada com per la sortida.

 Encara no està aprovat el calendari d’inici del proper curs, però en
principi serà el 14 de setembre.

4. Per al servei de menjador, també s’ha d’actuar amb les indicacions del
protocol establert per el Departament d’ensenyament de la Generalitat.
Els grups estables seran els mateixos que tindran a les aules, en cas que
no es puguin fer els mateixos grups estables hi haurà les mesures de
distanciament proposades. S’informa de que en data 14 de Març ja va
arribar la resolució definitiva, que determina els nous preus màxims per a
la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de
titularitat del Departament d’educació, fixant com a preu màxim 6,33€
l’usuari fixe i 6,96€ l’usuari esporàdic.
S’aprova aquesta tarifa per consens dels presents.
Es confirma la continuïtat amb l’empresa gestora Mas&Gil ( Àngela) i
també amb el subministra de càtering per part de l’escola “El Casal” ,
almenys el primer trimestre de curs, sense descartar l’opció d’un canvi
en la contractació d’una nova empresa de càtering, dependrà de com
anirà el nou curs (nombre d’usuaris, nous períodes de confinament, etc) i
la incertesa que hi ha degut a la nova situació causada per la pandèmia.

5. Per el que fa a la festes, aquest curs no hem pogut celebrar-ne casi cap,
estem pendents de parlar amb la direcció de l’escola perquè sembla que
al setembre faran un acte festiu sobretot adreçat a els alumnes de 6è i
els nous infants de l’escola, restem a l’espera de què i com podríem
preparar, per exemple en el cas de la tradicional entrega de samarretes
als alumnes de 6è o dels tovallons als nous P.3 .

6. Per el que fa a les extraescolars, la Junta de l’AMPA explica que tal i com
es va comprometre a l’inici de curs, tindria preparades per al mes de
Maig les propostes per al següent curs, però que degut també a la
situació d’excepció no les hem pogut tenir. També s’explica que tenim



les indicacions per a seguir de cara al nou curs, en el pla d’actuació, en
un principi la de Rítmica si que es podria oferir (mantenint tot el protocol
d’higiene i prevenció), s’entén per extraescolar tota activitat fora de
l’horari lectiu, proposada per l’AMPA i dins del recinte de l’escola,
mirarem de fer un qüestionari a les famílies per saber quines propostes i
necessitats hi ha. Surt a debat les opcions que tenen els nostres fills/es
per a realitzar activitats extraescolars i lúdiques al poble, es important no
solapar-se entre les diferents entitats o serveis privats. Una de les
propostes que surt per part d’una mare sería una extraescolar que es
pogués fer conjuntament, familiar i alumne.

7. L’estat de comptes del curs encara no es pot donar per tancat, tot i que
no estem fent el Casal d’estiu, de moment, com sempre estan sortint
deficitaris tots els serveis que ofereix l’AMPA a excepció de l’única
extraescolar que es van apuntar els/les alumnes de l’escola (Rítmica),
que ha obtingut un balanç positiu, tot i que també ha estat interrompuda
per el confinament i la suspensió de qualsevol activitat infantil. La
tresorera, Andrea Oyarce, també explica que sembla que l’import tant alt
que teníem de morositat, ha baixat.

8. Per al proper curs es proposa de reduir la quota de material socialitzat
que es cobra a totes les famílies, per donar compliment a les
instruccions de devolució de la part proporcional del material no gastat
aquest curs 19 proposades per el departament d’ensenyament degut a la
situació excepcional causada per el COVID19.

S’aprova amb tots els 17 vots favorables de les famílies assistents, la
modificació de la quota. Es demana que a la carta que fem arribar a les
famílies indicant els imports , expliqui clarament el motiu de la reducció
de la quota del proper curs.

9. Expliquem la nostra proposta com a junta de l’AMPA, un cop hem valorat
amb l’equip directiu quines son les necessitats previstes, de les quotes
del material socialitzat i la quota de soci de l’AMPA de 10€ (inclosa a la
següent proposta) per al proper curs, 2020-21:

 Famílies amb 1 infant a l’escola
100€

 Famílies amb 2 infants a l’escola
185€

 Famílies amb 3 infants a l’escola - nombroses
250€

 Famílies monoparentals o nombroses amb 1 infant a l’escola
85€

 Famílies monoparentals o nombroses amb 2 infants a l’escola
170€



S’aprova amb els 17 vots a favor de les famílies assistents.

10. Finalment, al torn obert de paraules, la junta actual de l’AMPA demana la
col·laboració tant necessària de totes les famílies i més amb la situació
actual que comporta tanta incertesa. Una assistent pregunta què es el
Consell escolar, s’explica i també es debat sobre la diferència entre el
Consell de famílies delegades (que aquests darrers dos cursos ha estat
poc actiu degut a la incorporació d’un nou equip directiu de l’escola i les
complicades situacions que ha agut d’afrontar (epidèmia local de Sarna,
ara pandèmia COVID19....) i la junta de l’AMPA, que tenim que agrair, en
aquest cas l’alta col·laboració i comunicació, per part de l’equip directiu.

Es tanca la sessió a les 20,00 h.

Cristina Font, secretària de la Junta de l’AMPA:

Sant Llorenç Savall, a 10 de Juliol de 2020.


