ACTA REUNIÓ PERMANENT 16/06/2020
Degut a la situació excepcional que vivim amb la Covid-19, realitzem permanent on line a
través d’ Skype a les 22 hores del 16 de juny de 2020. Els assistents es van connectant i
desconnectant al llarg de la reunió, amb un màxim de 30-32 assistents i una mitja de 20.

Ordre del dia
•

Estat devolucions piscina i balanç econòmic del curs.

•

Extraescolars, casal d’estiu i piscina

•

Menjador

•

Aportació a les colònies de cinquè

•

Actuacions de l’AMPA durant el confinament

•

Propostes reincorporació proper curs

Els diferents punts de l’ordre del dia es van tractant en ordre diferent al proposat segons la
connexió dels membres de les comissions implicades.

Extraescolars, casal d’estiu i piscina
Piscina
L’Ampa ha rebut els diners dels dies no “disfrutats” de la piscina, que s’ha tornat a les famílies.
En el següent punt la comissió econòmica ho explica amb més detall.

Casal
Àmbit ha fet proposta de casal adaptant-se a la nova situació i seguint en tot moment la
normativa. Aquest any no hi hauran activitats fora de l’escola i s’ofereix també casal pels grans
(fins ara només era per infantil, i primària es feia a l’Artur).
Només es farà si arriben a un mínim de 20 inscripcions. Des d’Àmbit creuen que arribaran. Les
inscripcions encara estan obertes.
Comenta un pare present al Consell Escolar que la Mònica estava molesta perquè s’havia
presentat la proposta sense consultar-li, i en teoria s’havia d’aprovar primer en Consell Escolar.
La comissió d’extraescolars és conscient, explica que amb la situació actual tot s’hagut de fer
diferent i amb presses i se’ls va passar, però ja ho han parlat amb direcció.

Extraescolar curs 2020-2021
Està tota la informació penjada al web.
Com a novetat, els nenes/es que estaven inscrits en alguna extraescolar aquest curs, es
consideren ja inscrits pel següent, no s’ha de notificar res i tindran el descompte al setembre.
Només s’han de posar en contacte amb Àmbit si no volen continuar.
Proposta nova: ioga infantil, impartit per una mare de l’escola.
Respecte a la recuperació del material del curs passat, es tornarà durant la primera setmana del
casal: els monitors ho prepararan tot els dies 22 i 23 de juny, i les devolucions es faran el 25-26,
encara per confirmar.
L’acollida pel proper curs de moment es manté igual.

Estat devolucions piscina i balanç econòmic del curs
La comissió econòmica presenta tota la informació segons les imatges adjuntes.

Devolució piscina
S’ha tornat la part proporcional a les famílies de les que teníem IBAN i resta pendent la devolució
a 10 alumnes.

Balanç econòmic del curs

A dia d’avui, i contemplant alguns pagaments que encara no s’han fet però que es faran (inclosos
i aprovats als pressupostos), acabarem el curs en 355€ positius.

Aportació colònies de cinquè

El cinquè d’aquest curs, com no s’ha pogut fer la festa del Lola, no ha pogut participar en la
mateixa i rebre per tant l’aportació econòmica per les seves colònies de quan estiguin e sisè.
L’AMPA portava molts anys donant aquests diners i estaven pressupostats també per aquest
curs. Una mare de cinquè presenta una proposta que ha sorgit segons converses amb altres
famílies de cinquè: que a la propera festa del Lola participi el proper cinquè (com sempre), però
a més també ho faci l’actual (que quan es faci la festa estarà a sisè), i es reparteixin l’aportació
al 50%. Aquestes famílies són del parer que si no hi ha festa i per tant, no hi ha col·laboració, no
té sentit el donatiu.
Surten altres propostes, com organitzar algun esdeveniment a principi del pròxim curs per tal de
recaptar diners. Des de Festes havien pensat en fer una espècie de festa similar a la de juny però
a l’octubre, i un membre de la CAE proposa repetir la festa de benvinguda que ja es va fer el curs
passat i que la gestioni l’actual cinquè.
Es decideix no aportar el diners directament però deixar oberta la possibilitat de fer la festa de
benvinguda segons evolucioni el Covid-19 i comenci el proper curs.

Menjador
Amb l’últim canvi d’empresa de menjador es va decidir en Consell Escolar fer una reunió anual
amb direcció-comissió de menjador-junta de l’AMPA-mestres per valorar el servei durant el curs
i decidir si continuar amb la mateixa empresa o canviar.
Aquest curs, en aquesta reunió, la Junta de l’AMPA va proposar fer un seguiment més objectiu
del compliment dels acords, portant un registre.

Tant les mestres assistents a la reunió, com direcció i comissió de menjador, van fer una
valoració positiva, valorant que havien fet petits canvis i millores, modificant el que se’ls havia
anat demanant, i que veien bona voluntat per part d’Àmbit per millorar i avançar. També
consideraven que les circumstàncies actuals no eren les més adients per fer cap canvi ni recerca.
Per tant, Àmbit Escola continua el curs vinent gestionant el servei de menjador.
La junta recorda també els nous passos per escollir nova empresa en cas que es fes el canvi.
Primer un grup mixta escola/AMPA farà la pre-selecció d’empreses. Aquestes es portaran al
Consell Escolar on es triaran 2-3 empreses finalistes. Finalment, seran les famílies de l’AMPA les
que triïn en Assemblea entre aquestes finalistes. Aquests passos es van decidir en l’última
Assemblea Ordinària, es van presentar a l’equip directiu de l’escola i han estat ja aprovats en
Consell Escolar.

Actuació de l’AMPA durant el confinament
Arran de diferents queixes rebudes, tant per mail, com per WhatsApp, com en persona, la junta
de l’AMPA va decidir fer una enquesta a les famílies sobre l’actuació de l’escola durant el
confinament fins aquell moment (29 d’abril). Va participar moltíssima gent, prop de 300 famílies.
Les respostes van estar molt polaritzades: les famílies o estaven molt contentes o molt
decebudes i fins i tot enfadades. El que sí que era comú en les respostes era que la majoria de
les famílies demanaven més suport emocional i no tant acadèmic.
Vam fer un resum de l’enquesta que es va passar a totes les famílies i a direcció li vam enviar
aquest resum i un recull amb TOTES les respostes íntegres. També va parlar la presidenta de
l’AMPA directament amb direcció, i li va transmetre el malestar general de les famílies per no
haver rebut ni una sola trucada de les tutores durant tot el temps que portàvem de confinament.
La Mònica va explicar que havien estat treballant en adquirir coneixements digitals i en formantse en el Moddle, i li vam insistir en que no era això el que estaven demanant les famílies. Poc
després van començar les trucades i videotrucades.
Des de les hores fins ara hem gestionat molts mails, trucades i WhatsApp de famílies
descontentes (hem atès al voltant de 200 reclamacions). Hem parlat amb la direcció de l’escola
en diverses ocasions, i hem treballat molt per aconseguir que l’escola donés a les famílies el que
estaven demanant. També ens hem posat en contacte amb AMPES d’altres escoles, i a la majoria
les coses s’han fet com en el Lola. Des de la junta hem de dir que la directora del centre sempre
s’ha mostrat receptiva, ens ha escoltat i hem anat veient canvis. Des de l’escola tenen la sensació
que han fet be les coses, però també han acceptat i reconegut que han anat tard.

Propostes per la reincorporació el proper curs
La sensació de diversos assistents a la permanent és que, sobretot a primària, les coses eren
molt diferents segons el tutor/a, i que hem de exigir a l’escola que això no torni a passar: ha
d’haver uns mínims que tots els tutors/es han de respectar.

A infantil el descontent és molt més generalitzat, la majoria dels assistents considera que l’escola
ha anat molt tard, que els petits estaven ja molt desmotivats i desconnectats. Que no calen
trucades llargues, que amb uns minuts n’hi ha prou, però que es molt necessari perquè no perdin
el contacte amb la figura de la tutora.
Es decideix fer un recull de propostes per presentar a l’escola per si en un futur això torna a
passar i demanar també que, igual que hi ha un Pla de Centre, hi hagi també un Pla Pedagògic i
d’Acompanyament en cas de nous confinaments.
Aquestes són algunes de les propostes que surten:
-

-

Introduir tecnologia virtual a les aules, que es treballi més la competència digital.
En cas de nou confinament, acompanyament personalitzat (trucades) des del primer dia
Definir una proposta de seguiment acadèmic i emocional per cursos i cicles, d'acord amb
les necessitats emocionals i acadèmiques de cada curs
Pla de seguiment i control de tutories. Tots els grups han de tenir les mateixes pautes
per a que no depengui tant del tarannà del tutor/a.
Encara que no hi hagi confinament, mantenir el Moddle viu, posant propostes de cap de
setmana o altres. D'aquesta manera els alumnes no perdran el lligam amb la eina que ja
han adquirit i els serà familiar en cas de nou confinament.
Reunió individual tutor – pares a l’inici de curs per saber com entra el nen/a.
Valorar l'ús d'altres eines digitals més actuals i intuïtives, google classrom per exemple,
ja que el Moddle és massa complicat per nens petits (és una eina més enfocada a adults).
Tasques en grups, no tant individuals.
Revisió d’autoritzacions per usos digitals per part dels alumnes.

A banda d’això, la presidenta informa als assistents que durant l’última conversa amb direcció,
aquesta li va explicar que les direccions de les escoles estaven pendents de tenir una reunió amb
la Generalitat per tal de conèixer les directrius a seguir en la tornada a l’escola al setembre. Tan
bon punt tinguin la reunió i les pautes a seguir ens informaran.

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió.

Presidenta

Secretaria

Romina Granero

Elena Barragán

