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A les 20:30 hores  del dia 22 d´octubre de 2020 es dona per oberta la sessió, es realitza 

de manera virtual mitjançant la plataforma zoom. 

Assisteixen:  

President :  Alfons Garrido  

Tresorer :  Gemma Gasau  

Secretaria :  Natalia San José  

  

Vocals :  GEMMA GASAU P4  

MIQUEL TORIBIO P4 

EVA BITLLOCH P5  

NATÀLIA SAN JOSÉ 2º 

ALBERT CIURANA 2º 

CINTA FRUCTOS 3er 

ALFONS GARRIDO 4º  

GEMMA BALLARIN 4º 

JORDI SARAROLS 5é 

ESPE HUESO 5é  

JUDIT RIBAS 1er ESO 

NEUS RODRIGUEZ 1er ESO  

MARTA MUÑOZ 4º ESO   

Direcció escola :  Mariona Casals   

 

S´excusen:  

Cristina Font, Eva Gallardo, Patricia Gual, Monica del Rio 

  

Orde i punts a tractar: 

 Inici del curs 
 Presentació del curs per part de l´escola 
 Canvi de Junta (eleccions)  
 Convocatòria Assemblea general  
 Varis, preguntes, queixes i suggeriments  
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S´inicien les reunions per aquest curs 2020-2021. 

 Alfons, president de l´Ampa informa de la data prevista per l´assemblea general de socis:  

05 de novembre / 20:15 hores  

 Mariona realitza un resum d’aquest inici de curs: tot funciona i l´escola està satisfeta 
amb les mesures previstes i la resposta de les famílies. 
 

 Covid-19:  
 es gestionen les trucades  dels alumnes amb contactes estrets, bona 

resposta amb l´equip sanitari de Salt. 
 Fins ara s´ha confinat un grup de primària i avui s´ha informat del 

confinament d´un altre grup de l´ESO. Repassem situació, protocol 
aplicat i valoració de les famílies del grup confinat (hi ha famílies que no 
s´han connectat o no han respost a l´alta d´usuari al Moodle, l´escola fa 
seguiment).  

 Es recorda que per un millor funcionament, les famílies han d´informar 
al tutor corresponent però també directament a l´escola, s´ha de 
registrar tota la informació. Important.  
 

 Representants dels grups de l´ESO consulten si es totalment imprescindible que es porti 
cada dia i a cada moment la motxilla amb tot el material. Mariona ens explica tema 
neteja i parlarà amb els tutors per revisar aquest tema i veure com es pot gestionar. 
 

 Referent a 4º ESO, s´explica que nens han d´anar al pavelló i disposen de 15 minuts 
després de dinar a l´escola per fer el trajecte. No hi temps i han de ´anar amb el pes de 
la motxilla. S´ha de mirar que entrin i surtin puntuals per anar caminant sense córrer.  
 

 Parlem de les quotes de l´Ampa i quota de la reutilització de llibres: durant la segona 
part del curs no es van realitzar activitats o sortides pel confinament general, hi havia 
romanent i a final de curs es va decidir participar en la compra de 15 portàtils per 
l´escola. Això es va fer net amb el pressupost i amb la despesa prevista. 

o Per aquest any, l´escola té la voluntat de portar a terme les activitats previstes i 
que comporten una despesa dins del pressupost de l´Ampa.  

o Es descarten totalment formacions o trobades presencials. 
o Referent a la reutilització, el servei ha tingut una despesa mínima i a data actual 

hi ha diners pel canvi curricular, s´ha de portar a l´assemblea si es redueix la 
quota per aquest any, de manera excepcional i puntual.   

o Es presentaran les opcions a l’assemblea general pel seu vot i aprovació. 
 

 Mariona ens explica els protocols a l´hora de fer excursions i utilitzar els autobusos: 
mantenir distancia si hi ha dos grups bombolla (es comparteix només amb grups 
estables independents), entrada i sortida diferenciada, llocs assignats i 
acompanyats/professorat independents. 
 

 Teatres: programats però  hi ha pendents de confirmació per normativa, es realitzaran 
si s´ha assegura l´ estabilitats dels grups. 
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 Es segueix normativa vigent però pot haver canvis segons les circumstàncies.  
 
 

 Revista anual de l´escola:  endavant, mig curs presencial i mig confinats. Hi hauran 
menys pagines (64 pàgines). 
 

 Es demana a l´escola més informació de les factures per material a l´inici de curs, 
fotocopies, quotes de reutilització o factures varies. 
 
 

 Es demana a l´escola enviar informació de les reunions del consell escolar, a la junta de 
l´Ampa. 
 

 La junta de l ´Ampa ha d´escollir un nou representant pel consell escolar per substituir a 
l´Enric (ja no està a l´escola). 
 

 Es parla del perill del “tobogan” que hi ha a la paret de l´escola i es realitzarà una 
instància a l´Ajuntament per veure com es pot resoldre i evitar que els nens s´enfilin. 
També es mirarà una possible instància per informar del risc que hi ha a l´entrada de 
l´escola amb la carretera i el mal aparcament dels cotxes.  

 

Consultes i preguntes de les famílies realitzades als representants de l´Ampa: 

- A l´hora de l´entrada si fa fred amb els nens i l´aigua per rentar les mans, es substituirà 
l´aigua per gel hidroalcohòlic. 

- Nens i “la prohibició de no anar al bany”: pel protocol covid s´ha de comprovar l’itinerari 
dels nens que surten de classe i amb qui es troben (els petits baixen cada hora i s´ha 
afegit un bany, els més grans es gestiona amb el mestre). 
Han d´anar amb un adult per prioritzar les mesures. Es procura que es vagi regulant per 
edat.  
Es demana poca mobilitat dins del centre i anar en casos imprescindibles per evitar que 
es perdi traçabilitat del grup. 

- S´han tornat uns diners per una excursió no realitzada a l´observatori? Mariona 
comprovarà però creu que ja està realitzat.  

- Explicació tema calor/fred i ventilació. Es desinfecta la nit o temps anterior a l´inici. Al 
mati troben espai calent. Si estan a l´aula i no hi ha moviment del grup, finestres 
tancades.  
Es ventila per estones i a l´hora del pati, després es tanca i a les 13 hores es torna a obrir. 
A la tarda igual. 
Mariona parlarà amb inspecció per informar-se del tema ventilació. 

- Informar per decidir representant P3 
- Valoració molt bona del grup telegram escola 

 

22:25 hores, finalització 

 


