CONVOCATÒRIA 2ª REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2020 - 2021

Dia:

29 d’octubre de 2020

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents: Antonio Gómez, Zaida Sánchez, Eva Jiménez, Andreu Azaustre,
Guayarmina Saavedra, Maria Pellicer, Roser López, Estela Montalvo, Neili Rocha,
Angelina M, Javier Rosell, Pitu Roldan, Cristina Alcaide, Sandra Sfernu, Silvia
Catalan, Juanjo, Àlex Requena, Noa Pinyol, Irene, Isabel, Bea, Mercè (22)
ACTA DE REUNIÓ, ACORDS I TEMES TRACTATS
1. Lectura i aprovació acta anterior.

-

Es fa un recordatori del funcionament de les reunions telemàtiques de l’AMPA,
es demana sol·licitar la participació via e mail fins a dos dies abans de la reunió
per tal de facilitar la gestió dels enllaços per participar-hi. Ens trobem que
moltes persones sol·liciten entrar el mateix dia o moment de la reunió i no
sempre es pot atendre totes les sol·licituds.

-

Aprovació de l’acta anterior, sense esmenes.

2. Tresoreria.

-

Estat actual, tancament i previsió despeses. Es presenta subvenció anual a
l’Ajuntament de Begues de manera que es fa front al dèficit que representa
l’acollida de tarda, garantint així dinamització d’aquest espai i promovent
la conciliació familiar sempre que es necessiti.

-

Es dóna continuïtat a la figura professional que assumeix tasques de suport
administratiu.

3. Comissió d’Activitats Extraescolars.

-

S’informa que les activitats extraescolars es mantenen tot i que dies més
tard, i degut a les noves restriccions per fer front a la pandèmia, cal tancar
totes les activitats extraescolars. Des de la comissió s’informa a les famílies

respecte el procediment a nivell de cobrament de quotes i de seguiment de
les activitats que es poden fer de manera telemàtica. S’informarà en el
moment en que es permetin reprendre aquestes activitats.
-

A partir de la coordinació amb serveis socials de l’Ajuntament es gestionen
beques per a infants en situació de vulnerabilitat per garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a les mateixes. Aquestes beques permeten cobrir
un 50% de la despesa de les activitats, del qual se’n fa càrrec l’Ajuntament i
l’altra 50% va a càrrec de la família.

4. Comissió Menjador i Acollides.

-

Ja s’ha pogut instal·lar forn nou juntament amb la campana extractora i ara el
fum no surt cap a dalt molestant a les classes que es troben just a sobre de la
cuina.

-

L’acollida de la tarda és deficitària en relació al volum de famílies que la fan
servir que s’ha vist molt disminuït respecte altres anys. Tot i així, des de la
junta creiem que és important garantir aquest servei de conciliació familiar i es
vetllarà perquè així sigui.

-

S’ha fet la reunió informativa de menjador amb les famílies, via telemàtica, amb
una assistència baixa. S’explica el funcionament del menjador en aquest nou
curs.

5. Comissió de Festes.

-

Des de la comissió de festes es manté contacte amb la cap d’estudis de l’escola
així com el CAP de Begues per tal de rebre assessorament respecte els
esdeveniments o activitats permeses i l’adequació del format de les mateixes.
Així doncs, la comissió dóna suport en l’organització de les activitats i
esdeveniments adaptant-se a les noves restriccions.

-

En relació a la castanyada i atenent a que pot representar un risc per la gent
gran que hi participava habitualment, enguany és una mare qui dóna suport i
fa de castanyera.

6. Comissió de Llibres.

-

S’està tancant el curs -a nivell de llibres- amb les editorials, d’entrada no hi ha
incidències.

7. Comissió Biblioteca.

-

Les actuals restriccions provocades per la pandèmia fan que no es pugui entrar
a l’escola persones alienes al centre educatiu, per tant, la comissió el que està

prioritzant és poder donar suport a l’equip de mestres en allò que necessitin i
es fan propostes de dinamització que cal concretar, tals com fer un grup
literari, conte, propostes de lectura i la possibilitat de plantejar alguna acció
telemàtica.
8. Comissió de Comunicació.

-

Es manté una reunió amb l’Ajuntament on es traslladen els següents aspectes
que preocupen a les famílies de l’escola i que voldríem assolir una resposta:
ü Augmentar la neteja a l’escola en la franja de migdia, posant especial
atenció als lavabos.
ü Segueix el desperfecte del forat del menjador. Segons comparteix
l’ajuntament tenen dificultats perquè pugui venir el pèrit i fer la gestió
amb l’assegurança.
ü Es reclama poder canviar les aixetes dels lavabos, l’Ajuntament demana
pressupost per fer-ho.
ü Es demana a l’Ajuntament la compra de galledes d’escombraries amb
tapa i peu. L’ajuntament es compromet a portar-ho.
ü Concretem la continuïtat del projecte de millora del pati i la disposició
de romanent per part de l’Ajuntament per ajudar en el seu
finançament. Cal presentar la proposta de millora d’aquest any.
ü En relació a la problemàtica detectada en el moment d’entrada i sortida
dels infants de l’escola s’aprova poder tancar el pàrquing de terra
durant 20’ a la tarda mentre surten els infants de l’escola. Es fa la
proposta d’evitar aparcar davant l’escola així com pintar marques al
terra que facin visible els espais per garantir la distància social.
Ens comuniquen que, en relació a la crida de voluntaris per la gestió de
les sortides i el suport a la policia local en aquest espai, ens
comuniquen que hi ha possibles candidats voluntaris fóra de l’àmbit
escolar.
ü Es fa arribar a l’ajuntament, via instància, la reclamació de recerca de
recursos per gestionar les sortides de l’escola amb més efectius enlloc
de demanar persones voluntàries. En aquest sentit, es posa a disposició
de les famílies la possibilitat de presentar instàncies que puguin recollir
el seu neguit en aquest sentit.
ü En relació a la problemàtica de la calefacció és centralitzada i no hi ha
cap possibilitat –segons ens expliquen- de modificar-ho, caldria canviar
tota la instal·lació i no es disposa de recursos per fer-ho. El problema
rau en que alguns alumnes, donada la separació necessària a les aules,

estan ubicats a prop dels radiadors, s’ha parlat també al Consell Escolar
i l’ajuntament es compromet a mirar-s’ho de nou.
ü En relació a la problemàtica dels mosquits també comenten que ho han
mirat però no hi troben solució.
9. Coordinació de delegats.

-

Des de la coordinació de delegats es parla amb el conjunt de delegats/des de la
seguretat vial durant les entrades i sortides com un tema que amoïna i
preocupa a les famílies. Es posa a disposició el fet de fer instàncies a
l’ajuntament.

-

Es demana la millora de la neteja dels lavabos.

-

La classe de quart que es troba al costat de la sala de màquines es queixa de
patir un volum molt alt de soroll degut a un servidor informàtic. Cal traslladar
aquest servidor per la molèstia que genera.

10. Comissió de famílies.

-

Es proposarà un taller de Canvis a l’adolescència adreçat a les famílies, en
format virtual previsiblement a finals de novembre.

11. Comissió per a la Diversitat.

12. Comissió de Benestar a l’escola.

-

Es segueixen recollint resultats de l’enquesta al voltant de la jornada contínua,
amb un vot estimat del 40% de les famílies del centre i, actualment, un 95% de
famílies a favor i un 5% de famílies en contra. Recordem que el fet de facilitar
aquesta enquesta no vol dir que es pugui gestionar la transformació a jornada
contínua ja que depèn del departament. El que es planteja és poder recollir
l’opinió majoritària de les famílies i incorporar-ho com tema a treballar des de
la comissió de benestar, participant d’accions concretes a partir dels resultats
obtinguts.

-

S’ofereix una persona voluntària per incorporar-se a la comissió i treballar
conjuntament aquestes dues línies actuals: jornada contínua i projecte de
millora de pati.

-

Dintre del projecte de millora de pati es manté la prioritat de generar espais
d’ombra i aprofitar el romanent de l’Ajuntament per incidir en aquesta nova
inversió amb un equip professional que pugui presentar una proposta

homologada i que no tingui un cost molt elevat de manteniment. Es gestionarà
el contacte amb l’empresa.
13. Reunió AMPA-Direcció escola.

-

El Consell Escolar ha aprovat el pla anual del curs escolar.

-

Posada en marxa de la loteria de Nadal que es gestionarà a partir de la
coordinadora de menjador.

14. Precs i preguntes.

a. Benestar.
-

Jornada contínua. Es va fer enquesta per votar sobre la jornada contínua. Hi ha
alguna novetat per part de l’escola? Es podrà votar? Actualment, i atenent al
número de famílies que han votat es manté obert el termini i s’amplia per
facilitar que el màxim número de persones puguin votar. D’altra banda no hi ha
novetats. En relació a tots els dubtes es facilita l’accés a la web de l’escola o el
twitter de l’ampa on trobaran informacions al voltant de la jornada contínua.

-

Projecte de millora del pati, es tracta del que estava aprovat en l’anterior
junta? Es pot consultar? En relació a l’anterior projecte aprovat ja s’han assolit
les diferents fases d’actuació, actualment, la proposta d’ombres no es recull en
aquest projecte donat que respon a les necessitats detectades arran de les
ombres i generar espais de reunió, en aquest sentit caldrà escriure aquesta
nova fase del projecte per tal de presentar-ho a l’Ajuntament.

-

S’ofereix una persona voluntària per incorporar-se a la comissió.

b. Extraescolar.
-

Des del club de bàsquet Begues es pregunta si en relació a les noves
restriccions es pot mantenir l’activitat extraescolar de bàsquet i si infants
aliens al centre hi poden participar? En relació a aquesta pregunta ens
comprometem a fer-ne consulta amb Maite i donar una resposta directament al
club de bàsquet.

c. Una persona fa arribar al correu electrònic de l’AMPA el fet que li agradaria
participar de les reunions però l’horari considera que és molt tard i esdevé un
inconvenient per algunes persones. Es fa notar en aquest sentit que l’horari actual
-i des de fa temps- de les reunions mensuals de l’AMPA s’ha ajustat al que
majoritàriament facilita la participació de les famílies tot i saber que és complicat
que pugui anar bé a tothom. Actualment, el format telemàtic és una opció que
facilita també la participació.
d. Entrades i sortides:

-

Es pregunta si es pot informar de manera conjunta a les famílies en relació als
mitjans que tenen al seu abast per expressar el neguit per l’augment de
recursos o efectius policials a l’hora de gestionar les entrades i sortides de
l’escola i, en cas, que calgui poder presentar instàncies que omplin les famílies.
En aquest sentit es dóna resposta afirmativa i via delegats es poden recollir
propostes – instàncies per fer-les arribar a l’Ajuntament.

e. En relació al seguiment de casos covid en el sí del centre s’han donat tres
confinaments d’aules de sisè que ja han tornat a la normalitat, en algun cas per la
detecció d’un positiu en el grup i en altres perquè a l’entorn d’alguna de les
persones participants s’havia donat un positiu. L’escola comenta que mirarà
d’informar mensualment de l’estat de la situació.

Vistiplau

Secretària

Presidenta

