ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANT GABRIEL
Sessió núm: 03/01/2021
Caràcter: ordinària
Data:25 de gener de 2021
Horari: 21:15h
Lloc: Realitzada telemàticament a través de la plataforma Meets.

Assistència: Josep Maria Guàrdia, Jan Puig, Gmà. Jesús De la Cruz, Fanny
Pedragosa, Carlos Barrero, Cristina Lara, Judit Rocosa, Mariana de Salas, Mònica
Ruiz, Silvia Barea,i Roser Rotllan.
La Marta Araujo excusa la seva assistència, avui no li serà possible connectar-se.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presentació de la nova junta de l’AMPA al director / Actualització de l’apartat
AMPA de la Web del col·legi.
3. Taules 4art ESO / Material infantil.
4. Formació-xerrades.
5. English Day.
6. Comunicació amb les famílies. WhatsApp de pares i mares.
7. Mascareta AMPA / Carnet virtual AMPA.
8. Excursions/colònies. Aclariment.
9. Gel hidroalcohòlic.
10. Torn obert de paraula.

1. Queda pendent la Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió
anterior.

2. Presentació dels membres de la junta de l’Ampa. S’acorda que es penjaran
les actes, queda pendent enviar-les per correu al Sr. Josep Maria Guàrdia
(director de l’escola) i ell s'encarregarà de penjar-les a la web.
A continuació la presidenta presenta i llegeix la introducció presentació
AMPA.
La Judit Rocosa proposa publicar enllaç de les reunions per tal que els
pares/mares que vulguin puguin seguir-la en directe. Aquest tema queda
pendent parlar-ne a la pròxima reunió de la junta.

3. Aquest curs ja hi ha taules noves a les aules de tercer de la ESO. El curs
vinent està previst fer el mateix a segon de la ESO.

4. La Mónica Ruiz s’encarregarà de buscar xerrades interessant per els pares
de l’escola. El director diu que també farà difusió des de l’escola d’aquestes.

5. L’English day de moment queda pendent degut a la situació actual de
pandemia . L’escola tenia preparat per el curs passat un projecte anomenat
“El dia de la ciència” que és el resultat del treball dut a terme durant una
setmana dels alumnes de l’escola, és un projecte molt interessant però de
moment no ha estat possible dur-lo a terme. Més endavant, quan torni la
normalitat es vol tornar a fer English day.

6. Es proposa fer difusió de l’Ampa a través dels grups de whatsapp de l’escola,
els grups de pares i mares, no els grups on hi ha els/les mestres. Direcció
dona el seu vist i plau.
Des de direcció es proposa enviar un correu incloent un google formularis
demanant les dades i que siguin els pares/mares que les cedeixin personal i
voluntàriament, ja que l’escola no ho pot fer. Aquest proposta queda pendent
parlar-ne amb la junta del AMPA.

7. Ens plantegem fer mascaretes i el carnet de l’Ampa virtual però direcció
proposa esperar un any per fer balanç de la situació econòmica de les
famílies i poder fer una anàlisi més detallat del perquè hi ha pares/mares que
han deixat de pagar l’AMPA i llavors prendre les decisions oportunes.
Direcció diu que s’ha de tenir en compte que ha estat un any excepcional i
que seria prudent esperar abans de dur a terme qualsevol acció amb
l’objectiu d’incentivar a les famílies a formar part de l’Ampa.

8. Aquest any difícilment es faran colònies per tant, queda pendent aquest tema
i la proposta de contribuir en el pagament d’una part per part de l’AMPA.

9. Gel hidroalcohòlic. Des de l’escola no creuen que sigui tant enganxifós i que
s’escampa bé. Potser l’olor no és tant agradable… queda pendent aquest
tema i intentar buscar-ne algun altre.

10. Torn obert de paraula:

-

-

La partida de pintura de murals del pati es durà a terme. Els dissenys
estan fets, ens els enviaran. Volen implicar cicle superior de primària
de cara al tercer trimestre.
Als grups confinats se’ls abonarà l’import del menjador? Direcció ho
preguntarà i ja ens informarà.
Els cursos de batxillerat que han de fer ensenyament de forma híbrida
i presencial, com queda? Els pares/mares volen saber-ho. L’escola de
moment ha anat fent de forma presencial. L’inspector nou però, diu
que han de fer un % de forma presencial i l’altre telemàtica. Per tant,
de moment només es fa un dia telemàticament i queda pendent
parlar-ne amb l’inspector novament.

Es dona per acabada la reunió a les 22:30H aproximadament.

