
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 

JAUME FERRAN I CLUA 

 

www.ampaferraniclua.cat 

info@ampaferraniclua.com 

 

• Identificació de la sessió 

Dia: 16 de febrer de 2021 

Hora: 20.30h. 

Lloc: Junta extraordinària telemàtica. 

 

• Assistents a la reunió  

(S’adjunta document amb els assistents)1 

 

• Ordre del dia 

 

1. Estrenem lavabos: p5, 1er i cicle mitjà. 

2. Reactivem les comissions. 

3. AFES en xarxa. Presentació del projecte. 

4. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 
1 Veure document Adjunt número 1 

http://www.ampaferraniclua.cat/
mailto:info@ampaferraniclua.com


L’Eugènia O. explica als participants que abans de començar amb l’ordre del dia 

vol comentar algun altre assumpte: 

- Contractació de gestoria. Aquest més de febrer s’ha contractat els 

serveis d’una gestoria especialitzada en fiscalitat d’AMPES. És una 

actuació que teníem pendent i que ja estava aprovada en els 

pressupostos de l’any passat. La nostra AMPA té diners i cal tenir les 

coses en ordre. 

- Documentació oficial AMPA. La nostra AMPA està inscrita al registre 

d’entitats de la Generalitat i actualment estem en tràmit per inscriure’ns a 

al registre d’entitats i associacions de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

Aquest any ens hem trobat que per a poder accedir a les subvencions que 

ofereix l’Ajuntament, hem d’estar inscrits en aquests, cosa que fins ara no 

calia. Estem reunint la documentació pertinent i demanant duplicats 

oficials de l’associació per tal de poder fer-ho possible. Com a 

conseqüència, ens hem adonat que era imprescindible tenir el certificat 

electrònic de l’AMPA per a poder tramitar amb facilitat tot el tema de 

paperassa. La gestoria ens està ajudant molt. (Mònica Ll.) 

- Piscina. Hi ha escoles de Sant Cugat que n’han tornat a fer. La Marta P. 

s’ha posat en contacte amb el Complex Esportiu i L’EMD per tal de fer un 

seguiment de com està la situació actual. 

 

1. Estrenem lavabos: p5, 1er i cicle mitjà. 

Aquest any tornem a estrenar lavabos. S’han reformat els banys de P-5, primer 

i cicle mitjà. I aquest estiu es farà la reforma dels banys e cicle superior.  

Hi ha moltes imatges penjades a les xarxes de l’EMD. Des de l’AMPA s’ha fet un 

recull i s’enviaran a través dels grup de representants. 

L’EMD està duent a terme tot el tema de les obres. Ha costat molt que 

acceptessin que era un tema que l’havien d’assumir ells, moltes reunions i molta 

lluita, però finalment s’ha aconseguit. Tanmateix, s’ha fet arribar el nostre 

agraïment. (Eugènia O.) 



2. Reactivem les comissions. 

Hi ha tres comissions que són molt actives i estan funcionant molt bé: gènere, 

extraescolars i festes populars (Eugènia O.) 

• Comissió de gènere. L’Anna S. ens explica les actuacions que tenen 

pendents: 

- Campanya de Sant Jordi: ampliar l’oferta de la biblioteca de llibres 

coeducatius i fer unes samarretes (pendents de formalitzar). 

- Crear una comissió mixta amb el Claustre i l’AMPA per gestionar 

tots els temes coeducatius. Tenen pendent una xerrada amb 

l’equip directiu la setmana vinent per parlar del tema. 

- Escoles coeducatives: S’ha fet una plataforma comuna amb totes 

les escoles públiques de Sant Cugat i estant fent molts projectes, 

com per exemple la xerrada de noves masculinitats, xerrada sobre 

la sexualitat, actualment s’està treballant en un projecte del cos, 

l’hiperrsexualització,..  

- Festa de la diversitat. De cara al tercer trimestre s’està replantejant 

la festa. 

- La comissió també està implicada en un projecte de comunicació 

inclusiva. Com treballar el tema del parlar i escriure de manera 

inclusiva, que englobi ambdós gèneres i totes les diversitats. 

 

• Comissió extraescolars: (Neus A.) 

- Estan en seguiment continuo amb ATLAS. Segueixen fent l’acollida 

i els informen de les activitats que segueixen online. 

- Canvi en la persona d’acollida. 

- Demà es començarà a plantejar el tema dels casals d’estiu. Hi ha 

una reunió pendent amb algunes membres de la Junta per decidir 

com ho farem aquest any. 

La Judit B. pregunta si tenen pensat reactivar l’extraescolar de multiesport, ja 

que algunes escoles de Sant Cugat n’estan fent. S’obre debat entre els 

participants: 

- Les activitats de multiesport es fan en grups bombolles. Eugènia O. 



- Com s’ha perdut tota l’oferta d’activitats esportives, han guanyat infants 

per formar grups bombolla. A part de tenir en compte les inscripcions 

inicials, s’han realitzat nous sondeigs per saber si ha més infants 

interessats. I això els ha permès promocionar l’esport entre els infants i 

permetre la conciliació familiar. Judit B. 

- A Atles no els surt a compte fer activitats amb grups bombolla. Paidos és 

més gran i se’n ensurt més fàcilment. Neus A. 

- Hi ha una sensació generalitzada de malestar en relació a l’acceptació de 

l’esport federatiu i les restriccions en l’esport escolar. 

 

• Comissió Festes populars: des de la Junta es fa un especial agraïment 

a la comissió per tota la tasca que estan duent a terme i, per la introducció 

de la festivitat del Carnestoltes a l’escola. 

- Mariona P. Des de la comissió volen treballar sobre dos eixos: 

1. Generar debat amb l’escola sobre com es tracten les 

festivitats populars, els valors que hi treballen, quines 

treballen i quines no, etc. 

2. Presència Carnestoltes a l’escola. 

L’escola està disposada a obrir debat sobre aquests temes. Aquest any s’ha 

trencat la barrera, s’ha aconseguit la fita de les consignes, que és quelcom 

simbòlic però molt significatiu. Per contra, no s’ha pogut celebrar la festa del 

concurs de disfresses. 

S’obre debat sobre el tema: 

- Andreu G.: Fa un agraïment a la comissió. Comenta que és 

important fer arribar a l’equip educatiu que la celebració del 

Carnestoltes no és una imposició que s’ha fet a l’escola, sinó que 

és una proposta que s’està treballant amb molta dedicació i 

motivada per l’interès d’un gran nombre de famílies.  

- Mariona P. : Per la comissió és important que la celebració vingui 

motivada per l’escola, justament per no crear aquesta sensació 

d’imposició i que tothom es senti còmode. Tanmateix, comenta que 

la proposta es va explicar a la Marta P. la setmana abans de 



Carnestoltes i que és molt probable que el claustre no tingues 

temps de fer-se a l’idea, ja que és un canvi respecte a l’any passat.  

- Andreu G. Comenta que la tradició té molt de pes i que és molt 

probable que molts mestres aquest any hagin tingut un paper 

menys participatiu però l’any vinent s’ho agafin d’un altre manera. 

Amb el Carnestoltes i amb totes les festes populars que es celebrin. 

 

Des de la Junta s’està plantejant que fer amb les comissions, hi ha aquestes tres 

comissions que tiren molt, però cal decidir que es fa amb la resta, tancar-les i 

centrar-se amb les que funcionen, donar-li una volta...  

 

• Comissió sostenibilitat: Caro G.  

- Estan molt actives amb el xat que tenen les diferents comissions 

de les AFES de Sant Cugat. 

- Des de l’Ajuntament també estan molt participatius. Han demanat 

un mail de la comissió per poder enviar materials, xerrades,.. 

- La Comissió del Ferran s’està plantejant de treballar amb petites 

accions el prendre consciència de com reduir.  

- El Joan Maragall té una comissió molt activa, les últimes accions 

que han dut a terme són: més aparcaments de bicis, reduït els 

dosificadors de sabó, eliminar els tovallons de paper,... 

- Des de la comissió afirmen que van fent mica en mica, i que estan 

en contacte constant amb les altres AFES. 

 

3. AFES en xarxa. Presentació del projecte. 

 

- S’ha creat un projecte de totes les AFES de Sant Cugat per 

treballar de manera col·laborativa i oferir un espai de formació i 

debat per a les famílies.  

- Està resultant tot un èxit, la primera xerrada, que va estar 

proposada per escoles coeducatives , va tenir un total de 470 

oients. I les altres xerrades, entre 70 i 80. 



- Des de les AFES es vol promoure que les famílies proposin 

temàtiques per a desenvolupar en les xerrades, ja sigui derivat  

d’una necessitat personal o a nivell d’escola. 

- Cal tenir present que les xerrades les paguem totes les AFES. 

 

4. Precs i preguntes. 

 

Verònica LL. Exposa el cas d’unes famílies de l’escola, les quals estan vivint una 

situació excepcional, per tal de fer coneixedora a la Junta. 

S’obre debat: 

- L’Eugènia O. està al corrent perquè les famílies es van posar en 

contacte amb ella. 

- Es farà un seguiment i s’ha acordat que es farà un traspàs de la 

informació a l’equip directiu. 

- En cas que no s’hagi resolt la situació es proposa recórrer a altres 

professionals de l’escola. 

 

Patricia S. Explica el seu cas personal, en el qual el seu fill va estar confinat per 

un cas de Covid a la família. 

S’obre debat: 

- La seva opinió és que va mancar comunicació amb l’escola i més 

seguiment i desenvolupament de les matèries. Pocs deures. 

- És molt diferent quan és un cas aïllat de quan es confina al grup 

sencer. 

- En el casos individuals cal posar-se en contacte amb el referent 

Covid de l’escola, en el nostre cas la Marta P. (Directora) 

- Quan va estar confinat 4rt. el treball des de casa va ser molt 

correcte. Connexió a diari, el temari  es va tirar endavant i oferta 

variada de propostes educatives. Cal tenir present que som una 

escola públic i els recursos són molt inferiors a les escoles 



concertades i privades. No tenim els recursos necessaris per 

retransmetre les classes en directe.  (Judit B.) 

- Andreu G. Actualment estan arribant recursos als instituts per a fer-

ho possible. 

 

Laura O. escriu un missatge al xat de la reunió.  

- Està interessada en dinamitzar la comissió de patis i participar més 

activament en la Junta de l’AMPA. 

- Des de la Junta s’acorda que es contactarà amb ella per abordar el 

tema. 

Daniel M. escriu al xat de la reunió.  

Considera que com a AMPA ens hauríem de reunir amb les famílies afectades i 

després parlar amb direcció per tal demanar accions a curt termini. Tant pel tema 

de confinament com amb de les famílies. 
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