
ACTA REUNIÓ JUNTA D’AMPA 01/12/20 
Lloc: Telemàtica 
Hora: 20:30h 

Assistents: Angi, Jaume, Marià, Núria Plans, Núria López, Maria, Montse, Laura Solà, Bea, 
Raquel.  

Punts a tractar: 

1 – Reis: L’ajuntament ens demana que proposem tres noms per fer de reis.(es demana 
que el rei negre hauria de ser una persona de color). Es decideix proposar 3 dones. Com 
s’ha fet últimament es proposaran pares/mares de 6é de l’escola. Es decideix que en 
Jaume demana als tutors/es de 6é que proposin 3 mares per fer de reines.  
  
2 – Extraescolars: 2 persones deixaran la comissió d’extraescolars al juny. Ha d’entrar gent 
nova, degut a la crida que es va fer hi ha gent que vol entrar. Des de la comissió es parlarà 
amb aquestes persones i es valoraran quines tasques s’assignen.  
Es creu que s’ha de d’assignar una tasca per persona, i han d’estar ben distribuïdes i saber 
delegar en cas que sigui necessari, de totes maneres, creiem que també és important 
treballar en equip.  
Arriben veus que la gent no està contenta amb alguna extraescolar però no arriben mails de 
queixa (sense mails no es pot solucionar).  
Com ja s’ha enviat a través de delegats, s’obre el període de baixes de les extraescolars.  
A la reunió d’extraescolars es va decidir que si hi havien moltes baixes en alguna 
extraescolar i no s’assolia el mínim, i sortís rentable s’hauria de suprimir al 2n trimestre. 
S’aplaça el període d’altes a l’espera de saber el núm. de baixes (quan s’acabi el període 
de baixes es valorarà si s’obre el període d’altes).  
Es recordarà als monitors que passin els protocols en cas de confinaments futurs. 
S’enviarà missatge a través de delegats amb el dia aproximat de càrrec dels rebuts 
d’extraescolars, que hauria de ser durant les dues primeres setmanes de desembre. 

3 – Menjador: Es va fer una reunió AMPA-Escola-7 i tria amb els punts següents: 

Pla d’actuació 
Organització 
Increment 1 monitor 
Preus 
Menús 
Mesures confinament 

Es pot trobar l’acta penjada a la web, però a grans trets, les novetats són que s’ha 
incrementat en un monitor el servei. Pel que fa als preus, es recorda que el que ja és públic 
(esporàdics i fixes). En cas de que l’infant no vagi a l’escola per motius personals, s’ha de 
pagar el monitoratge, però en cas de confinament per quarantena en cas de COVID 

.Han incrementat 1 monitor 

. Preus: recorden el que ja és públic (menjars esporàdics o fixos). Si no es va a l’escola ha 
de pagar monitoratge (si no es tracte de confinament) 
. Menú: fan un recordatori de lo bé que mengen, producte fresc i de temporada. Tots els 
infants poden repetir, però els dies que hi ha coses que agraden més potser no n’hi ha per 



a tothom. Arriba la queixa a través dels delegats. També reben alguna queixa dels monitors 
perquè hi ha tensió, molts nens i poc monitors. La coordinadora ho va admetre i es va 
posar en marxa la idea de provar el servim-nos (només en el cas del primer plat). Sembla 
que ha funcionat i s’ha calmat bastant l’ambient. 
7 i tria fa la proposta d’instal·lar un sistema d’osmosi i retirar envasos de plàstic, però no 
acaba de convèncer, per la qualitat i per la quantitat d’aigua que es malgasta per generar 
aigua “bona”. Hem de donar una resposta i sembla que la primera opció seria garrafes de 
25l, la segona opció continuar amb les garrafes de 8l i 3a opció, la osmosi. 
. Mesures confinament: en cas de infants becats, es fa arribar l’àpat a l’escola perquè la 
família el pugui recollir. En cas de confinament sense becat, no es cobra el menú ni 
monitoratge. 

4 – Bus a peu: en breu l’ajuntament pintarà un pas de vianants al C/ del Ferriol. 
Negociacions amb Quiràlia pel tema monitors. Han redactat una normativa, i en el moment 
d’acceptació per part de l’Ajuntament, es tirarà endavant. 
Hi ha encara certs dubtes de com es faran les inscripcions d’esporàdics o fixes 
Hi ha alguna queixa del caos que hi ha al “terra vermell”, no està clar si és per distàncies de 
seguretat o per volum de cotxes. Si les famílies no ens fan arribar les seves queixes, 
l’AMPA no pot saber com solucionar-ho. 

Escola de Polinyà: demanen ajuda perquè de cara al curs ve volen tancar. 

Comissió llibres: passem a reclamar via carta personalitzada a les famílies que encara no 
han pagat. Creiem que és tasca de l’Olga ajudar a explicar a aquestes famílies el perquè 
han de pagar, ja que molts dels que encara no han pagat son nouvinguts o bé tenen 
dificultats amb l’idioma. 

Finalitza la reunió capa les 22:30h 


