
 

 

	

	

	

	

	

	

	CONVOCATÒRIA	3ª	REUNIÓ	MENSUAL	JUNTA	AFA	CURS	2020	-	2021		

	

	

Dia:		 26	de	Novembre	de	2020	 	 	 	 Hora:	21.00	–	22.30h.		 		

Lloc:		 Telemàtica		

Assistents:	Yolanda	Rosal,	Montse	Romero,	Maria	Pallicer,	Anna	Martí,	Oscar	Rodríguez,	Eli	

Vallvé,	Estela	Montalvo,		Mónica	Morales,	Guayarmina	Saavedra,	Jose	Marín,	Sandra	

Fernández,	Noa	Pinyol,	Mercè	Carreras,	Isabel,	Bea,	Sílvia,	Irene,	Àlex,	Andreu	Azaustre,	

Txus	Ferrer,		Antonio	Gómez,	Priscilla,	(23)		

	

ORDRE	DEL	DIA		

	

1. Lectura	i	aprovació	acta	anterior.	

Sense	esmenes.	Acta	aprovada.	

2. Tresoreria.		

- Votació	 per	 la	 inversió	 en	 compra	 de	material	 lúdic	 divers	 per	 l’alumnat	

dels	 diferents	 cicles.	 Des	 de	 l’escola	 se’ns	 demana	 a	 l’AMPA	 si	 podem	

col·laborar	 en	 la	 compra	 de	material	 lúdic	 per	 a	 l’ús	 dels	 infants	 durant	

l’espai	d’esbarjo	 i	de	pati	atenent	 l’actual	distribució	per	grups	bombolla.	

Des	 de	 direcció	 se’ns	 facilita	 una	 proposta	 de	 compra	 de	material	 per	 a	

infantil.		

Des	de	l’AMPA	fem	la	proposta	de	col·laborar	amb	600	euros	per	material	

lúdic	 ampliant	 als	 cicles	 de	 primària	 i	 amb	 una	 proposta	 de	 compra	

diversificada	per	a	 joc	simbòlic,	material	esportiu,	així	com	jocs	de	taula	 i	

manualitats.	En	aquest	sentit,	proposem	fer	la	votació	a	la	junta	per	valorar	

si	col·laborem	com	a	AMPA	en	la	compra	d’aquest	material.	

Resultat	votació:	

-Voten	12	persones	amb	dret	a	vot,	de	les	quals:	2	abstencions	i	10	vots	a	

favor.	

	

3. Comissió	d’Activitats	Extraescolars.		



 

 

Informació	 represa	 activitats	 extraescolars:	 organització	 i	 funcionament	 amb	 les	

noves	restriccions.	

• En	 les	 activitats	 d’anglès	 i	 escacs	 s’ofereix	 la	 possibilitat	 de	 seguir	 les	

classes	 on	 line,	 un	 50%	de	 l’alumnat	 segueix	 les	 classes	 on	 line	 inclòs	 el	

període	 en	 que	 es	 suspenen	 les	 activitats	 extraescolars	 per	 les	 actuals	

restriccions	sanitàries.	

• En	 el	 moment	 de	 la	 represa	 de	 les	 activitats	 extraescolars	 es	 tornen	 a	

engegar	 totes	 les	 activitats	 sense	majors	 incidències,	 adaptant	 el	 límit	 de	

participants	en	les	activitats	desenvolupades	en	interior	a	6	participants	i,	

per	tant,	adaptant	els	grups	a	la	ràtio	recomanada	des	de	protecció	civil.	

	

4. Comissió	Menjador	i	Acollides.		

- Informació	 funcionament.	 S’informa	 que,	 en	 el	 cas	 de	 confinar	 grups,	 les	

famílies	poden	accedir	al	servei	de	menjador	per	recollir	els	menús	dels	infants	

si	així	ho	comuniquen	prèviament.	

	

5. Comissió	de	Festes.		

- Es	 fa	 la	 consulta	 amb	 el	 CAP	 	 de	 referència	 per	 tal	 d’adequar	 la	 visita	 dels	

patges	 reials	 a	 l’escola	 complint	 amb	 el	 protocol	 de	 seguretat	 i	 salut.	 Es	 fa	

compra	del	vestuari	i	de	la	xocolata	per	la	visita	dels	patges	reials	(a	càrrec	de	

famílies	de	l’escola).	

- Aquest	 any,	 i	 degut	 a	 les	 circumstàncies	 excepcionals	 provocades	 per	 la	

pandèmia,	no	es	podrà	portar	a	terme	el	festival	de	nadal	al	centre	cívic	i,	per	

tant,	tampoc	hi	haurà	la	taula	de	pastissos	cassolans	i	manualitats	dels	infants	

que	servia	per	recaptar	diners	per	 la	marató.	Com	a	alternativa,	es	 farà	crida	

mitjançant	 delegats/des,	 per	 recollir	 diners	 de	 les	 famílies	 que,	

voluntàriament,	vulguin	fer-ho	per	la	marató.	S’informarà	de	les	tardes	en	que	

es	podrà	fer	recollida.	

	

6. Comissió	de	Llibres.		

S’estan	 gestionant	 les	 altes	 i	 baixes	 en	 la	 compra	 de	 llibres	 per	 tal	 de	 fer	 el	

tancament	de	l’any.	

	

7. Comissió	Biblioteca.		

S’està	 treballant	 per	 oferir	 propostes	 d’activitats	 i	 lúdiques	 per	 als	 infants	

adequades	 a	 les	 actuals	 restriccions	 sanitàries,	 tal	 com	 oferir	 recomanacions	

bibliogràfiques,	etc.	

	



 

 

8. Comissió	de	Comunicació.		

• Des	del	projecte	de	cooperativa	cueme	dels	alumnes	de	sisè	tenint	en	

compte	que	el	curs	passat	no	es	va	poder	fer	parada	tal	i	com	s’havia	fet	

en	anteriors	edicions,	està	disponible	 la	venda	on	 line	des	del	web	de	

l’escola.	

• Proposta	 de	 fer	 un	 seguiment	 de	 les	 qüestions	 de	 manteniment	 de	

l’escola	 des	 de	 la	 comissió	 de	 comunicació,	 fer	 un	 llistat	 de	 temes	de	

manteniment	 detectats	 i	 anar	 actualitzant	 aquesta	 informació	 a	 les	

xarxes	perquè	pugui	ser	consultat	fàcilment.	A	més,	es	proposa	poder-

ho	entrar	mensualment	per	registre	a	l’ajuntament	per	tal	que	en	quedi	

constància.	 S’acorda	 parlar-ho	 amb	 l’escola	 i	 en	 coordinació	 amb	 el	

Cristian	 per	 actualitzar	 la	 llista	 i	 fer-ne	 seguiment.	 Actualment	 ens	

consten	els	problemes	amb	les	aixetes	de	les	aules,	la	problemàtica	dels	

mosquits,	el	forat	del	sostre	del	menjador,	les	persianes	del	despatx	de	

l’AMPA,	els	problemes	de	calefacció,	etc.	

• En	aquest	sentit,	seguirem	a	sobre	de	la	neteja	dels	lavabos	així	com	la	

necessitat	 de	 reparar	 la	 tirolina	 i	 valorar	 la	 seguretat	 de	 la	 mateixa	

perquè	es	pugui	utilitzar.	

	

9. Coordinació	de	delegats.	

• Es	tracta	en	el	Consell	escolar	les	funcions	dels	delegats	i	es	proposa	introduir	

modificacions	en	les	mateixes,	bàsicament	a	nivell	de	redacció	de	les	mateixes.	

S’acorda	 que	 aquestes	 modificacions	 també	 cal	 presentar-les	 a	 la	 junta	

mensual.	Actualment	s’han	posposat	 les	eleccions	al	 consell	escolar	 i	es	dóna	

continuïtat	 als	 actuals	 integrants	 atesa	 la	 situació	 de	 crisi	 sanitària	 i	 les	

dificultats	per	articular	noves	eleccions	en	el	moment	actual.	

10. Comissió	de	famílies.		

• No	 es	 pot	 portar	 a	 terme	 la	 xerrada	 que	 estava	 prevista	 i,	 per	 tant,	 queda	

posposada	a	l’espera	d’una	nova	data	per	portar-la	a	terme.	

11. Comissió	per	a	la	Diversitat.		

• S’acorda	 contactar	 amb	 les	 persones	 que	 integren	 la	 comissió	 i	 actualitzar	

integrants	per	seguir	desenvolupant	propostes	dintre	d’aquesta	àrea.	

12. Comissió	de	Benestar	a	l’escola.	

• Es	va	fer	visita	a	l’escola	amb	la	cooperativa	A	voltes	per	plantejar	la	proposta	

de	 millora	 del	 pati	 en	 la	 última	 fase	 prevista	 en	 el	 projecte	 inicial	 i	 amb	 la	

col·laboració	de	l’Ajuntament	de	Begues	que	es	compromet	a	finançar	una	part	

de	les	actuacions	amb	el	romanent	de	l’any.		



 

 

• Es	tracta	d’una	cooperativa	d’arquitectura	sostenible	que	treballa	en	propostes	

de	millora	i	cohesió	d’espais	exteriors	utilitzant	elements	naturals.	La	proposta	

que	es	planteja	és	la	de	construir	una	carpa	orgànica	amb	estructura	de	bambú	

en	forma	de	cúpula	a	la	zona	del	pati	de	les	pistes	esportives	que	permeti	oferir	

un	espai	de	joc,	reunió	amb	ombra	i	que	pugui	funcionar	també	com	una	aula	

exterior.	 És	 una	 proposta	 que	 ha	 agradat	 a	 la	 direcció	 de	 l’escola	 i	 hem	

demanat	 pressupost.	 Aquesta	 construcció	 inclou	 també	 una	 part	 de	

participació	de	la	comunitat	educativa	en	la	seva	construcció.	

• Posteriorment	es	parla	de	seguir	millorant	l’espai	exterior	del	pati	en	aquesta	

zona	al	voltant	de	la	pista	per	introduir	elements	vegetals	tot	generant	espais	

de	tranquil·litat	i	reunió	amb	ombra.	

• Totes	les	propostes	que	es	plantegin	cal	que	siguin	homologades	per	rebre	el	

vist	i	plau	de	l’escola	i	també	de	l’ajuntament.	

• Es	fa	la	proposta	de	consultar	altres	professionals	per	l’espai	exterior	i	seguir	

treballant	en	la	continuïtat	de	la	millora	del	pati.	En	aquest	sentit,	una	persona	

participant	ofereix	el	contacte	de	Carme	Coll	i	Pitu	Fernández	que	treballen	en	

adequació	 d’espais	 exteriors	 dels	 patis	 amb	 propostes	 d’arquitectura	 i	

pedagògiques.	

• Es	 conclou	 que	 cal	 aprovar	 una	 proposta	 de	 continuïtat	 i	millora	 del	 pati	 en	

aquest	2020	per	tancar	l’acord	de	col·laboració	amb	l’Ajuntament.	

• En	relació	a	l’enquesta	adreçada	a	les	famílies	per	la	introducció	de	la	jornada	

contínua	es	proposa	traslladar,	via	delegats,	si	les	famílies	s’estan	trobant	amb	

dificultats	 tècniques	 per	 accedir	 i/o	 donar	 resposta	 a	 l’enquesta.	 Es	 fa	 la	

proposta	 de	 sol·licitar	 a	 l’escola	 que	 pugui	 reenviar	 de	 nou	 les	 claus	 del	

clickedu	(tant	les	de	l’infant	com	la	de	família)	i	diferenciar	quines	aplicacions	

té	 cada	 perfil	 d’usuari	 per	 facilitar	 a	 les	 famílies	 l’accés	 segons	 les	 seves	

necessitats.	Es	recorda	que	l’enquesta	fa	referència	a	un	vot	per	família.	

• En	 relació	 al	 projecte	 50/50	 que	 busca	 l’estalvi	 energètic	 cal	 fer	 renovació	

d’integrants,	 faria	 falta	 un	 representant	 de	 famílies.	 Qui	 hi	 estigui	 interessat	

pot	enviar	un	correu	a	l’ampa,	es	valorarà	fer	crida	si	no	surten	voluntaris.	

13. Reunió	AMPA-Direcció	escola.	

• S’ha	 fet	 una	 actuació	 per	 reduir	 el	 soroll	 provocat	 per	 un	 servidor	

informàtic	 ubicat	 al	 costat	 d’una	 aula	 de	 quart,	 caldrà	 solucionar-ho	 de	

manera	més	definitiva.	

• El	departament	d’educació	posa	a	disposició	dels	centres	finançament	per	

la	millora	de	 la	xarxa	wifi,	 en	aquest	 sentit,	 es	 finançaran	ordinadors	per	

alumnes	de	cinquè	i	sisè	que	no	en	tinguin.	



 

 

• La	subvenció	per	activitats	esportives	es	va	fer	servir	el	curs	passat	per	la	

vetlladora	de	suport	a	multiesport.	Enguany	també	es	demanarà.	

14. Informacions	diverses.	

--	

	

15. Precs	i	preguntes.		

Preguntes	Comissió	Menjador	

P:	M’agradaria que en l’apart “comissió de menjador” la comissio de menjador 

faci 5 cèntims de com es va quedar en referència al canvi d’empresa que 
s’estava gestionant el curs passat i que entenc que amb la covid es va aturar, i 
per una altra banda si tenen previst fer canvi d’empresa pel curs vinent. 
R:	El	curs	passat	2019-2020	es	va	 treballar	 la	possibilitat	de	canvi	d’empresa	de	

menjador	i	des	de	la	comissió	es	va	fer	un	treball	de	recerca	i	filtratge	d’empreses	

de	menjador.	A	les	reunions	de	junta	mensual	integrants	de	la	comissió	aportaven	

el	resultat	de	la	seva	recerca	amb	un	excell	que	facilitava	tota	la	informació	per	fer	

una	comparativa	entre	empreses.	En	el	moment	en	que	s’havia	de	seguir	avançant	

per	tal	d’escollir-ne	una	i	portar-ho	a	la	junta	per	fer	les	votacions	al	voltant	de	si	

es	 canviava	 o	 no	 d’empresa	 va	 quedar	 tot	 suspès	 per	 la	 declaració	 de	 l’estat	

d’alarma,	 el	 tancament	de	 l’escola	 i	 el	 confinament	domiciliari	 que	 va	 aturar	per	

complet	les	activitats	que	estàvem	portant	a	terme,	també	com	a	AMPA.	En	aquest	

sentit,	 es	va	valorar,	 ateses	 les	 circumstàncies	d’excepcionalitat,	no	 introduir	 cap	

modificació	per	 al	 curs	2020	–	2021	 i	 donar	 continuïtat	 a	 l’espera	de	veure	 com	

evolucionaven	els	fets.	En	aquest	sentit,	hem	establert	un	compromís	amb	Ausolan	

per	al	curs	actual	 i	el	següent	per	tal	de	recuperar	 la	capacitat,	 temps	 i	dedicació	

per	part	de	la	comissió	de	menjador	per	tornar	a	fer	recerca,	plantejar	propostes	i	

tornar	a	valorar	la	possibilitat	de	fer	canvi.		

En	 paral·lel,	 es	 va	 decidir	 per	 necessitat	 immediata	 de	 la	 cuina	 renovar	 el	 forn	

portant	a	terme	aquesta	inversió	des	de	l’AMPA	mitjançant	el	finançament	a	càrrec	

d’Ausolan	durant	el	present	curs.			

En	qualsevol	cas,	 i	atenent	que	el	canvi	d’empresa	és	un	procés	que	requereix	de	

temps	es	poden	presentar	propostes	i	començar	a	recollir-les	des	de	la	comissió	de	

menjador.	

P:	Estan	menjant	amb	safates	d’alumini?	

R:	Si.	

P:	S’estan	respectant	les	distàncies	al	menjador?	

R:	Si,	entre	les	taules	o	els	diferents	grups	bombolla.	En	canvi	no	es	respecten	entre	

els	membres	del	mateix	grup	bombolla.	

P:	Algun	curs	està	menjant	a	l’aula?	



 

 

R:	Si,	P4.	

P:	 Es	 fa	 l’observació	 respecte	 al	 tema	 que	 algunes	 famílies	 opinen	 que	 ara	 els	

infants	mengen	més	amb	les	safates,	sobretot	d’allò	que	no	els	agrada	tant	perquè	

ja	no	es	serveixen	i	s’han	de	menjar	el	que	tenen	a	la	safata.		

R:	Es	traslladarà	a	la	coordinadora	de	menjador.	

P:	Quan	podran	menjar	amb	la	vaixella	habitual?		

R:	Es	valorarà	de	cara	al	segon	trimestre	si	es	pot	retornar	a	menjar	amb	plats.	

	

Altres	qüestions,		

P:	¿Hay	posibilidades	que	haya	información	en	castellano	en	cada	comunicación?		

R:	 Habitualmente	 las	 comunicaciones	 se	 emiten,	 por	 un	 tema	 de	 eficiencia	 y	

pragmatismo	 en	 un	 único	 idioma	 que,	 en	 este	 caso	 es	 el	 catalán.	 Pero	 siempre	

estamos	abiertos	a	resolver	cualquier	duda	que	pueda	surgir	en	el	espacio	de	 las	

reuniones.	

	

P:	Ampliar	 la	 informació	 del	 punt	 a	 votar	 en	 l’apartat	 de	 tresoreria	 i,	 per	 altra	

banda,	 vinculat	 a	 tresoreria	 reprendre	 la	 votació	 respecte	 la	 figura	 professional	

que	dóna	suport	en	temes	de	comptabilitat	i	gestió.		

R:	En	relació	a	la	votació	per	la	compra	de	material	ha	quedat	explicitat	a	l’apartat	

de	la	comissió	de	tresoreria.		

En	 relació	 a	 la	 figura	 professional	 que	 dóna	 suport	 a	 les	 tasques	 de	 gestió	

comptable,	 remeses,	 etc.,	 no	 es	 va	 rebre	 cap	 proposta	 concreta	 i,	 per	 tant,	 es	 va	

mantenir	la	figura	contractada.	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

Vistiplau	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

Secretària	 	 	 	 	 	 	 Presidenta	


