ACTA DE l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA 2020-2021
Dia: Dilluns 21 de Setembre de 2020
Hora: 20:00 a 21:30
Lloc: Videoconferència
Assistents:
Assisteixen a la reunió una seixantena de persones, incloent els membres de
l’AMPA i de les comissions.
Ordre del Dia
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea 2019: Per unanimitat, s’aprova l’acta
anterior.
2. Canvi de junta: S’aprova per unanimitat el nomenament dels nous membres de
la junta, Àngels Fabré com a Presidenta, Montse Casellas com a Vicepresidenta i Núria Plans com a Secretària. L’Anna Maideu i la Marta Casado
s’acomiaden com a Presidenta i Vice-Presidenta respecOvament.

3. Aportacions de material 2019-2020: durant el curs passat, es va aportar el
següent material a l’escola:
. 14 PortàOls
. 6 tablets amb funda
. Armari per guardar i carregar les tablets
. Microscopi digital
. TV de 55” + suport
Aquest material va tenir un cost total de 7.177,75€, i concretament les tablets,
han servit per abasOr de recursos informàOcs a famílies amb diﬁcultats per
accedir-hi.
L’AMPA també ha col·laborat externament en els Pastorets de 6è i en el
programa El bosc de Lem.
4. Mitges hores: Es fa un recordatori a les famílies de la importància de les
aportacions de l’AMPA en aquest aspecte, tot i que per l’AMPA és un tema
deﬁcitari. El curs passat es van desOnar 5.846,23€ i les famílies en van ﬁnançar
5.340€.
Per majoria es vota seguir ﬁnançant les mitges hores encara que sigui deﬁcitari
per l’AMPA.
Les acOvitats proposades per aquest curs son les mateixes que el curs passat
amb l’excepció de 6è, que realitzarà la tasca l’empresa Somriure Social, i faran
tècniques d’estudi i gesOó emocional.

Pel que fa als altres cursos, a 1er faran dibuix, 2on i 3er faran Castellà Oral i 4rt
i 5è faran Reading Time.
5. Extraescolars: Es fa un resum de les extraescolars que s’oferiran aquest curs i
s’informa dels nous preus que seran:
Extraescolars de 45 minuts: 25€
Extraescolars d’1h: 30€
Extraescolars d’1,30h: 35€
Com a novetats, s’ofereixen les següents extraescolars:
Som arOstes (P3 a 3er)
Ioga (P3 a 6è)
Ràdio (4rt a 6è)
RobòOca (p4 a 6è)
També s’informa a les famílies que les acOvitats extraescolars compliran amb
totes les mesures establertes pel departament de Salut pel que fa a la gesOó
del COVID.
Pel que fa a les classes que no es van poder realitzar l’any passat, com que
pràcOcament no hi ha hagut reclamacions pel que fa a la devolució de les
quanOtats cobrades, i varies famílies estan d’acord en que no volen que els
retornem aquestes quanOtats, s’acorda per unanimitat que no es retornarà cap
import en concepte de classes no celebrades.
6. Menjador: Els responsables de la comissió de menjador informen dels canvis
que hi haurà degut a la situació actual. Entre d’altres aspectes, es cancel·la el
projecte “servim-nos”, es mantenen els grups estables durant l’hora de dinar,
però degut a la manca de monitors alguns grups s’ajunten durant l’estona de
paO, es fan servir tovallons de paper i es suprimeixen les estovalles,...
7. Comissió de llibres: El responsable de la comissió recorda que queden moltes
famílies pendents de pagar els llibres. És molt important explicar bé que
gràcies a l’AMPA la quanOtat que es paga de llibres és molt inferior al preu que
s’hauria de pagar sense la socialització.
Aquest any en concepte de llibres, les famílies hauran de pagar 45€.

8. Estat de comptes: Aquest any hi ha hagut superàvit de 2800€. s’inclou en el
pressupost del curs 2020/21 realitzar més aportacions, però no es preveuen
canvis importants en la resta de parOdes.
9. Finançament: Tot i la falta de ﬁnançament extern (la única subvenció que es
cobra és de l’Ajuntament i no és de molt import), es torna a aprovar de no fer
loteria aquest any, de cara l’any vinent ho tornarem a valorar.

10. Borsa de voluntaris: Hi ha hagut una reducció de la oferta a conseqüència de
l’emergència sanitària.
Voluntat de conOnuar amb la col·laboració i conOnuar enforOnt el vincle
escola-famílies.
11. Mobilitat: Creació del “bus a peu”. Aquest any es vol posar en marxa una ruta a
peu des de primària per poder descongesOonar el trànsit. Es faran 2 parades (a
la residència i a la Plaça 1 d’Octubre). La comissió que ho gesOona ho té
bastant enllesOt a falta de concretar algunes qüesOons (assegurança,
acompanyants,...).
12. Comunicació: Es recorda que els canals de comunicació son els següents:
Instagram: @ampalespinediques
Web: www.pinediques.com
Correu electrònic: ampa@pinediques.com
Precs i preguntes:. Bàsicament les preguntes que fan les famílies van adreçades a
la comissió de menjador, hi ha certs dubtes pel que fa al funcionament dels grups
estables durant el paO i també hi ha molts dubtes pel que fa a l’acollida maOnal ja
que les famílies que entren a ¼ de 10 (a infanOl) no tenen clar i no veuen just que
s’hagi de pagar acollida addicional.
Un altra consulta/queixa que fan algunes famílies és respecte l’espai comparOt
entre l’escola i usuaris del puntal. Es tornarà a parlar amb l’escola per a millorar
alguns aspectes.
Una família es queixa del perill que suposa l’entrada que s’ha adaptat pels de 6è, al
C/ del Ferriol. Hi ha molts cotxes que aparquen per recollir els nens/es,
entorpeixen la circulació dels vianants i treuen visibilitat. Es parla de fer pedagogia
a les famílies perquè es pugui millorar la situació, a part també es parlarà amb
l’Ajuntament per tal de que es senyalitzi per impedir aparcar a la zona.
Es tanca la sessió aproximadament a les 21:30h

