AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ

CURS 2020-2021

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA ROSSEND MONTANÉ
CURS 2020-21
Data: 9 de setembre de 2020
Lloc: https://meet.jit.si/AMPARossendMontané
Accés amb contrasenya facilitada als socis
INCÍS
Donat que l’assemblea es realitza de manera virtual no es poden comptabilitzar les
abstencions en les votacions ja que no podem garantir que l’abstenció sigui voluntària i no
ocasionada per fallades informàtiques o similars. Així mateix, el nombre d’assistents pot variar
durant el transcurs de l’assemblea per aquest mateix motiu.
S’inicia l’assemblea a les 20:15h amb 43 assistents presents. S’avisa que l’assemblea es gravarà
i es dona opció d’apagar la càmera a qui no vulgui cedir la seva imatge.

ORDRE DEL DIA
1- Lectura, si cal, i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
S’explica que l’acta anterior va ser posada a l’abast de tots els socis per tal que en fessin una
lectura prèvia i es dona, doncs, per feta. S’obre torn per realitzar esmenes però no se’n fa cap.
Es procedeix a fer la votació i queda aprovada amb 40 vots a favor i cap en contra.
2- Benvinguda a les noves famílies i informacions bàsiques de l’AMPA.
Es presenta l’actual junta amb els càrrecs corresponents (vocals: Consol Barrero, Samantha
Selva, Toñi Pérez i Cristina Simarro; tresorera: Anna Muñoz; secretària: Èrika Martínez;
Vicepresidenta: Maria Robles; presidenta: Andrea Serradell) i es convida que més persones
s’incorporin a la junta. S’explica què és una AMPA, per a què serveix i quins són els seus
objectius. S’explica que, en un exercici de transparència, s’ha decidit fer extensives totes les
informacions de l’AMPA en una carpeta de Drive accessible per a tots els socis. S’hi inclouran
també les actes de les reunions de junta per donar a conèixer els temes que s’hi tracten i les
decisions que se’n deriven. Es recorda quines són les vies de comunicació amb la junta de
l’AMPA.
S’explica, a petició d’una família, el motiu pel qual es va procedir a fer un canvi de quota el curs
passat i quin va ser el procés abans, durant i després de la seva aprovació en assemblea. La
mateixa família sol·licita que es repeteixi la votació i es recorda als assistents que, segons els
estatuts, s’ha de repetir la votació si ho demana formalment i per escrit un mínim del 10% del
total dels socis. Una altra família manifesta que no està d’acord amb la quota perquè la troba
injusta per les famílies que només tenen un fill i se li trasllada de nou l’argumentació de la FAPAC
envers la consideració de la família com a soci. Es torna a repetir que les queixes s’han de
traslladar formalment, per escrit i signades amb la identitat del soci o socis que la formulen.
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La mateixa família manifesta que el preu del canguratge és injust donat que es paga per família
independentment de la quantitat d’infants que en facin ús. S’explica que es va decidir fer un
canvi en el criteri de cobrament del canguratge amb la pretensió de facilitar la conciliació de les
famílies. S’exposa la comparativa entre els infants que en van fer ús el curs passat i el curs
anterior i es conclou que el nombre ha augmentat substancialment, especialment en l’horari de
tarda. Es valora que a nivell econòmic seria necessari revisar els preus a l’alça però no durant el
curs vigent, ja que la situació actual no és la més adequada per a aplicar pujades de preus que
dificultin l’economia a les famílies.
La Junta l’AMPA agafa el compromís de portar a terme una assemblea de socis presencial (si és
posible a nivel sanitari), abans d’acabar el curs, exclusivament per tractar temes econòmics, tal
i com es volia fer el curs passat.
S’informa que l’escola ens ha demanat ajuda per a la compra d’una pantalla que pugui
complementar i facilitar la feina dels docents del centre. Considerem que és un bé comú per a
tot l’alumnat i que, per tant, és una inversió justificada. També se’ns demana col·laboració en la
compra de portàtils per al centre donat que no han pogut adquirir tots els que consideraven
necessaris. S’argumenta que aquests ordinadors seran propietat de l’escola i que serviran per a
cobrir emergències puntuals.
Es respon a la proposta d’una família sobre les ajudes que l’AMPA pot oferir a títol personal per
a la compra dels portàtils i s’explica que no es poden utilitzar diners per a adquirir un objecte
que passarà a ser propietat d’una família i no de tota la comunitat d’alumnes. Es recorda que
l’AMPA pot ajudar les famílies amb dificultats econòmiques amb el fraccionament del pagament
dels llibres i el material. Es parla de la reutilització d’ordinadors i es comenta que és una tasca
delicada que comporta molta dedicació i que ni l’escola ni la junta de l’AMPA poden fer-se’n
càrrec ja que només som 8 persones. Es manifesten opinions de diferents famílies, a favor i en
contra i es fa una proposta de compra-venda dels ordinadors entre els actuals cursos de 6è i 3r
a final de curs. Si sorgeixen persones que es vulguin fer càrrec de gestionar aquesta compravenda entre famílies des de la junta se’ls hi donarà ple suport i se les ajudarà en el que sigui
possible.
S’explica que, durant el darrer curs, la junta de l’AMPA ha rebut expressions de malestar per
part d’alguns socis amb comentaris envers una manca de transparència. Es considera adequat
per part de la junta la votació d’una moció de confiança per validar, o no, la seva continuïtat.
S’obre torn de votació i s’aprova la continuïtat de l’actual junta amb 29 vots a favor i cap en
contra.
3-Estat de comptes de l’AMPA.
Es presenta l’estat de comptes i s’especifica detalladament cadascuna de les entrades i sortides.
S’explica que com que aquest curs es donarà suport a l’escola en diverses inversions no es
finançaran les excursions. S'explica que després de tancar els comptes es detecta un superàvit
en dues extraescolars, Speaking English i Patinatge, i que es retornarà la part proporcional a les
famílies pertinents (les que en data del 12 de març de 2020 portàven a terme aquestes activitats)
en aquest primer trimestre, i sota preavís per correu s'informarà de l'import individualitzat.
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S’ofereix la resolució de dubtes i no hi ha preguntes. S’obre torn de votació per a aprovar els
comptes del curs anterior. Queden aprovats amb 38 vots a favor i cap en contra.

4-Menjador escolar
Es demana la intervenció de l’Alba, coordinadora de zona de Fundesplai, i de l’Emma,
coordinadora del menjador del nostre centre. Expliquen els protocols que seguiran i que han
estat consensuats amb l’escola. Expliquen que cada taula o grup de taules correspondrà a un sol
grup de convivència i que es situaran intercalades les de cada torn de manera que sempre hi
hagi una taula de separació entre grups estables diferents quan són dins del menjador. També
expliquen que els usuaris fixes tindran una cadira i taula assignades i els esporàdics unes cadires
prèviament desinfectades i que els esporàdics es situaran a la taula o grup de taules del seu grup
de convivència. Expliquen les actuacions d’higiene i ventilació de l’espai durant els torns i entre
torns. Especifiquen les pautes d’higiene dels infants abans, durant i després del servei, i
puntualitzen que es respectaran els espais exteriors assignats per l’escola a cada grup de
convivència.
S’adverteix que no es podran fer pagaments de tiquets esporàdics en efectiu degut a que
l’intercanvi de monedes i bitllets pot ser una font de contagi i que es carregaran al compte
bancari a final de cada mes. Pel mateix motiu, els rebuts de canguratge s’hauran d’abonar al
compte bancari de l’AMPA un cop s’hagi comunicat el total a ingressar. Es recorda la importància
de donar-se d’alta com a família usuària a l’App de Fundesplai per tal que els infants estiguin
registrats si en algun moment fan ús del menjador.
Una família pregunta si es cobrarà la part de monitoratge dels 14 dies als fixes en cas que s’hagin
de quedar a casa en quarantena o hi hagi un nou confinament. L’Alba respon afirmativament i
explica, però, que estan buscant la manera de que l’empresa pugui suportar aquesta despesa
per evitar cobrar-la a les famílies afectades. Però actualment aquest supòsit no es dona i, per
tant, l’assumirien les famílies.
Una altra família pregunta si caldrà tenir més monitors per tal de garantir el bon funcionament
i la seguretat del temps de menjador i l’Alba respon que no és necessari. Expliquem que la
previsió actual d’infants fixes al menjador no ens permetria disposar dels 5 monitors que tenim
sempre. Es considera molt necessària la presència d’aquest cinquè monitor i, per tant, si les
xifres d’inscrits no augmenten, Fundesplai buscarà personal en pràctiques i sinó es farà una
aportació des de l’AMPA, provinent del compte del menjador, per a poder garantir-la. A banda
d’això, s’ha sol·licitat també ajuda a l’Ajuntament per tal d’assumir aquesta despesa excepcional.
Fins al moment no s’ha rebut resposta.
5-Activitats extraescolars
S’explica que durant aquest primer trimestre només s’ofereix l’extraescolar d’Speaking English
per motius de seguretat. És una activitat impartida per una persona que ja forma part de l’equip
docent del centre i, a més, es mantenen els grups de convivència de l’escola. Segons evolucioni
la pandèmia, es decidirà si s’ofereixen altres activitats de cara al segon i/o tercer trimestre.
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S’informa que com que a l’escola P4 i P5 formen un únic grup de convivència s’oferirà als infants
de P4 incorporar-se al grup d’Speaking English de P5.

Una família pregunta per què les extraescolars de migdia que es fan en el segon torn de
menjador (de 13h a 14h) impliquen quedar-se a dinar ja que diu que ha preguntat i això no passa
a Moja ni a d'altres escoles. S’explica que és un tema de seguretat i que no es pot obrir i tancar
la porta fora dels horaris lectius si no hi ha un responsable habilitat per fer-ho i que la jornada
del bidell de l’escola s’interromp de 13:00 a 14:30. Fa molts anys que s’intenta trobar una solució
a aquest fet i de moment no s’ha trobat però la junta es compromet a investigar com es fa a
Moja, que pertany al mateix municipi (recordem que el bidell depèn de l'ajuntament).
Una altra família pregunta perquè no s’ofereix Speaking English a p3 i s’exposa que el monitor
no disposa d’hores per a més grups.
6-Colònies
S’informa que enguany les colònies es realitzaran els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig. S’estan
valorant diferents propostes i s’avança que el preu seria d’entre 160 i 170€ com a màxim. Aquest
preu inclouria el dinar des del primer dia fins l’últim i el transport en autocar. S’aniran donant
més detalls en el transcurs del trimestre. S’explica que s’estan tenint molt en compte els
processos de devolució de cadascuna de les empreses consultades en cas que no es puguin dur
a terme per culpa de la pandèmia.
7-Precs i preguntes.
No n’hi ha.
Es dona per conclosa l’assemblea a les 22:49
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