ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA JOAN BRUGUERA
DATA: Dimecres, 26 de novembre de 2020
HORA: 19:00h
Format: Telemàtic
PRESIDEIXEN L’ASSEMBLEA: Mercè Martí, Montse Sitjas i Fanny Estela
NOMBRE D’ASSISTENTS AMB DRET A VOT: 21

ORDRE DEL DIA
Benvinguda a l’assemblea
Es dóna la benvinguda a les famílies i també a les representants de l’empresa Espais (Rosario,
Mari i Pere) que avui ens acompanyen per tal de poder explicar canvis i aclarir dubtes sobre
l’espai de menjador.
També es fa una breu presentació de l’AMPA per a les famílies de P3 presents a la reunió.
Presentació de l’ordre del dia:
1. Comissió de Menjador: votació per incrementar el preu del menú per acomplir les ràtios
de monitoratge durant aquest any.
2. Comissió d’Extraescolars: explicar els canvis realitzats a les activitats extraescolars
durant aquestes últimes setmanes.
3. Altres comissions (Festes i dinamització, Casals, Acollida, Material, Escola de mares i
pares).
1. Comissió de Menjador
La comissió de Menjador explica que a principis de curs, i degut a la nova situació provocada pel
Covid, s’han realitzat un seguit de canvis al espai de menjador.
A la reunió s’ha convidat a l’empresa Espais per tal de poder aclarir dubtes de les famílies.
L’empresa, la comissió de l’AMPA i l’escola han treballat conjuntament per dinamitzar l’espai
d’esbarjo durant el temps del migdia amb propostes més pedagògiques i educatives. La Rosario
(coordinadora de l’equip de monitoratge) i la Mari (monitora) expliquen que s’ha comprat
material nou (jocs educatius, contes, material per a manualitats, material per jocs de
psicomotricitat) i es guarda en diferents caixes, una per grup bombolla. Aquest material l’ha
comprat l’AMPA i l’escola.
Hi ha famílies que comenten que hi havia certa inquietud per un grup de Cicle Mitjà que
dinaven a l’últim torn. Des d’Espais es comenta que s’ha decidit que aquest últim torn serà
rotatori per trimestre pels cursos de Cicle Mitjà, perquè no sigui el mateix grup de CM que dini
a l’últim torn.

Les famílies de P3 demanen que se’ls hi expliqui els horaris i la rutina de menjador dels alumnes
d’aquest curs. La Rosario explica que dinen a la classe i que després surten 30 minuts al pati i
aprofiten per ventilar l’aula. Després tornen a entrar a la classe, posen música de relaxació i fan
migdiada. 20 min abans de començar la classe de la tarda, se’ls desperta.
Una família també demana si hi ha hagut canvis en el menjar ja que els nens es queixen que no
els hi agrada. Des d’Espais es comenta que tot es cuina a l’escola, hi ha la mateixa cuinera que
l’any passat i s’utilitzen els mateixos proveïdors. També es comenta que es dóna l’opció de
repetir, si els alumnes tenen més gana.
Es demana a l’equip de monitoratge que expliquin com veuen els nens i nenes durant el temps
del menjador. La Rosario explica que a l’inici de curs no estaven contents perquè havien separat
els grups i estaven enfadats a l’hora de menjador. Però els mateixos alumnes van anar creant
nous jocs i ara amb la dinamització del pati, tot va millor.
Per altra banda, es parla de la pujada del preu de menjador que cal votar per assemblea. L’any
passat hi havia 8 figures de monitoratge d’Espais durant el temps de migdia. Actualment, amb
la nova organització de grups bombolla i amb les noves mesures higièniques requerides per la
pandèmia, no complim les ràtios de monitoratge que pertocarien. S’han contractat dues
persones més, i actualment són 10. El cost d’aquestes dues persones durant aquests mesos
(setembre, octubre i novembre) l’ha assumit l’AMPA però és inviable assumir el cost de la resta
de l’any. Es va demanar una ajuda a la Generalitat però ha estat denegada. Per tant, es proposa
pujar el preu del menjador per tal de poder donar una millor atenció als alumnes, poder
mantenir els grups bombolla i els espais néts i ventilats.
Actualment les famílies sòcies de l’AMPA paguen 5,70€ /per servei i la pujada és de 0,32€. Per
tant passarien a pagar: 6,02€ /per servei.
La pujada seria la mateixa (0,32€) per a les famílies no sòcies de l’AMPA.
S’aclareix que aquesta pujada de preu del servei de menjador és temporal i no definitiva; serà
revisable l’any vinent, si la situació sanitària millora i ens permeten tornar a la situació de l’any
passat.
Hi ha famílies que pregunten si hi ha alguna altra opció abans de pujar la quota, però s’explica
que la Comissió de menjador i Espais han estudiat totes les opcions possibles, però un cop
denegada l’ajuda de la Generalitat, no hi ha cap altra opció, si volem assegurar una bona
atenció als nostres fills i filles, i intentar complir les ràtios que es demanen.
Es fa la votació a mà alçada. Hi ha 18 sí i 3 abstencions. Amb aquesta votació, queda aprovada
la pujada del preu del servei de menjador.
També es dóna el correu de l’AMPA per a les famílies que tinguin dubtes dels pagaments del
menjador o vulguin aclarir dubtes sobre el servei: ampabruguera@gmail.com
2. Comissió d’Extraescolars
En primer lloc, es fa una breu explicació de la situació de les extraescolars des d’inici de curs. En
un primer moment, es volien oferir també al migdia, però finalment seguint indicacions de

l’escola i sanitat, només s’han ofert les de la tarda. Actualment, a infantil es realitzen
Multiesports i Anglès, i a primària, Kung-Fu, Futbol i Anglès.
Aquest mes de novembre, seguint les mesures decretades pel Govern, es van haver d’anul·lar
les activitats extraescolars durant 3 setmanes. Aquestes classes es recuperaran al mes de juny.
Aquesta setmana, s’han tornat a reprendre i es permet fer classes a l’interior amb màxim 6
alumnes; a l’exterior no hi ha límit d’alumnes. Les activitats esportives es fan a l’exterior i pel
que fa l’anglès, es prepararan dos tipus de classe diferents per fer a dins o a l’exterior segons
els alumnes que siguin, ja que normalment són grups de 7, però sol faltar sempre algun alumne.
Una família fa la consulta de l’activitat extraescolar d’Anglès. Demanen si, sent 7 alumnes i
tenint en compte que ara fa fred a les tardes, seria possible que entressin a l’aula tots junts, ja
que només es tracta d’un alumne/a més. Des de la Comissió es comenta que en principi
aquestes mesures seran vigents durant 3 setmanes i que llavors, es tornaria a la normalitat i per
tant, es podria fer classe a l’interior encara que fossin 7. Per altra banda, creiem que tot i que
ens semblin mesures poc coherents, com a AMPA, les hem de respectar i dur-les a terme.
A partir de desembre, hi haurà un servei de neteja de 20 minuts per desinfectar les aules que
s’utilitzen per extraescolars.
Algunes famílies comenten que és una llàstima que les extraescolars no s’hagin pogut fer als
migdies. L’AMPA també té ganes de tornar a fer extraescolars al migdia, però en aquests
moments no ho veu viable.
Es dóna el correu d’extraescolars on es pot contactar en cas de dubtes o aclariments:
extraescolars.ampabruguera@gmail.com
3. Altres comissions
-La comissió festes- dinamització escoles veu difícil dur a terme com fins ara, les festes i altres
activitats que s’organitzaven. Però les ganes de treballar per la convivència de les famílies a
l’escola, està estudiant noves fórmules per fer-les. Si hi ha famílies amb alguna proposta
d’activitat, agrairan molt recollir-la.
-L’escola de mares i pares, que organitza xerrades per a les famílies, vol oferir alguna xerrada
via telemàtica. Qualsevol proposta que ens arribi de les famílies, també la recolliríem.
- La comissió de casals explica que normalment s’organitzaven els casals a l’escola i que en el
cas que no sortissin, doncs s’oferia la possibilitat de fer-les a l’escola Verd o a l’escola Annexa.
De moment però, amb la situació que tenim actualment, no es permet organitzar el casal a
l’escola. Organitzar un casal per a 6 nens no seria viable. Però, si les coses canvien i van millor,
més endavant, per la jornada intensiva o la setmana de Sant Joan, es valorarà oferir-lo a
l’escola.
- La Comissió de material comenta que a l’estiu es va oferir a les famílies la possibilitat de
comprar el material a Neus Paper. També s’han donat les agendes i un paquet de fulls a les
famílies sòcies de l’AMPA.

-De l’acollida s’explica que al tractar-se d’un servei essencial, sempre s’ha dut a terme i no s’ha
parat el servei. Hi ha dues figures de monitoratge per complir les ràtios. Sempre que es pot, es
fa a l’exterior per així minimitzar el risc de contagi. Fa unes setmanes, una persona de l’equip de
monitoratge va donar positiu i es van confinar a tots els nens i nenes que utilitzaven el servei.
Però cal dir, que el servei funciona molt bé.
-Recordar que el web de l’AMPA ja està activa i allà es pot trobar la informació i documentació
que calgui a les famílies. L’acta de l’Assemblea es penjarà al web.
-L’AMPA vol fer una reunió virtual amb les famílies de P3, ja que a inici de curs no es va poder
realitzar l’acollida que normalment ofereix l’AMPA a les famílies que comencen a l’escola.
-Per últim es comenta que hi ha una classe de Cicle Superior que no se n’han assabentat de la
reunió. Es decideix que la propera assemblea es passarà la convocatòria al grup de delegats i
delegades i també per correu electrònic a través de l’escola.
Finalment, s’agraeix a les famílies que s’hagin connectat i es valora l’opció de fer-les
virtualment ja que sembla que aquest format facilita a les famílies que puguin assistir. S’anima a
les famílies a entrar a les diferents comissions de l’AMPA o a involucrar-se en nous projectes
que es vulguin dur a terme.
Es tanca l’assemblea ordinària de l’AMPA Joan Bruguera quan són les 20:30h.
Així ho fa constar,
Fanny Estela
Secretària de l’AMPA Joan Bruguera

