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Reunió informativa Situació COVID-19  
2020-05-30 

 

PRESENTS: 

Ple de Junta de l’AMPA. Coordinació de delegats. 55 famílies. 

ORDRE DEL DIA 

● 1.- COVID 2020 

○ Tancament del centre 

○ Valoració econòmica i decisions preses 

● 2.- Curs 20/21 

○ Informacions escola 

○ Funcionament dels serveis del menjador 

● 3.- Estat del projecte de pacificació de l’Eix Entença 

● 4.- Precs i preguntes 

 

INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu de la reunió és presentar a les famílies les mesures preses per la Junta de l’AMPA durant                  

els últims mesos a causa de la situació excepcional generada pel COVID-19, així com el plantejament                

per les propers setmanes i el curs següent. En aquest enllaç es pot consultar la presentació. 

 

La reunió s’inicia explicant la dinàmica, tenint en compte que és una sessió virtual. Els micròfons es                 

silenciaran i Presidència realitzarà la presentació per blocs. Al final de cada bloc s’obrirà un torn de                 

preguntes, que es gestionaran via document Drive. Aquí es pot consultar el document de preguntes. 
 

Es tracta d’una reunió informativa. Cal tenir present que el dia 16 de juny està prevista una                 

Assemblea per poder sotmetre a votació oberta a totes les famílies els punts que necessitin               

aprovacions. 

 

BLOC 1 

 

Presidència fa repàs de les decisions preses just abans del tancament dels centres al març del 2019:                 

reforç de les mesures d’higiene, planificació de l’aprovisionament (retorn del menjar fresc als             

proveïdors, congelar menjar, etc.). En el moment que es decideix per part de l’administració tancar               

els centres, des de la Junta comencem a valorar la realització d’un ERTO pels empleats. 

 

Com a Junta vam valorar 4 escenaris: 

 

● Tancament de només 10 dies 

● Retorn a les aules passat setmana santa 

● Tancament del centre durant tot el mes d’abril 

 

https://drive.google.com/file/d/1D1qz4dinRtKcSXdWf1Wet7P2xvRjZ8LI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oAxq5ByJI7rHZvDzEAkYxMnIFInAFoMIk8fXHxfQOcQ/edit?usp=sharing


 

● Tancament del centre durant tot el mes de maig (mateixa afectació de Juny). 

 

Opcions pel que als empleats: 

● No fer res: que l’AMPA pagués el 100% del sou dels treballadors 

● Fer un ERTO: que sigui només l’administració la que pagui als treballadors la part del sou que                 

toqui (70% de la base imposable). 

● Fer un ERTO on l’AMPA cobreix la diferència de sou entre el que paga d’administració (70%                

de la base imposable) i el sou dels treballadors. Per tant, assumir com a AMPA el 30% de                  

diferència. 

 

Presidència presenta els costos que suposa cada escenari (veure presentació).  
 

Tenint en compte aquests escenaris, vam decidir que la quota de març no es retornaria i seriviria per                  

fer front a les necessitats de econòmiques que vinguessin en els propers mesos. 

 

La Junta decideix iniciar un ERTO a partir del 13 de març. A la vegada, la Junta també decideix abonar                    

als treballadors la diferència entre el 70% que paga l’administració i el 100% del que percebien a                 

nivell de sou. Aquesta decisió es va comunicar a les famílies mitjançant un comunicat. En aquest                

comunicat també s’explicitava que les despeses fixes de l’AMPA, en la situació actual, van al voltant                

dels 3.500 € mensuals. Sense ingressos valoràvem en algun moment tornar a passar una quota a les                 

famílies a partir de maig per poder fer front en aquestes despeses. 

 

Amb la quota de març hem cobert fins a mitjans de juny. Per fer front a les despeses de juny, la Junta                      

ha decidit fer-ho amb el romanent que tenim acumulat fins al moment i no passar cap quota a les                   

famílies. 

 

BLOC 2 

 

Escenaris sobre el proper curs 2020-21. Pel que es proposa de moment, sembla que a l’escola es                 

treballarà amb grups reduïts. Això es trasllada al menjador i a les extraescolars. 

 

Pel que fa a les activitats extraescolars: s’afegeixen activitats noves (ioga, màgia) i es milloren altres                

activitats (robòtica en anglès, escacs, patinatge…). Es realitzarà també acollida a les tardes. 

 

A nivell d’escola, es presenta la informació que la Junta ha rebut fins al moment (veure presentació                 

Desenvolupament escolar). Importants les implicacions a nivell de reducció de grups, ja que             

desdoblar-los significa també trobar espais on ubicar els alumnes. De moment l’escola no té espais               

suficients per encabir-los. Per tant, és possible que no tots els alumnes puguin accedir a l’escola de                 

forma recurrent durant tot el curs: alguns podrien anar-hi cada dia, d’altres compaginarien classes              

presencials amb virtuals. L’escenari però és canviant, i pot ser que es prenguin decisions durant els                

propers mesos o setmanes, en una línia diferent. 

 

Quin impacte té això al menjador: si s’han de reduir els grups, caldrà disposar de més monitors. Si hi                   

ha menys alumnes de l’escola que es quedin al menjador, es probable que a més a més, disposem de                   

menys ingressos. Des de la Junta estem valorant implantar una quota fixa pels socis de l’AMPA per                 

poder fer front a les despeses del curs que ve. 

https://drive.google.com/file/d/1D1qz4dinRtKcSXdWf1Wet7P2xvRjZ8LI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D1qz4dinRtKcSXdWf1Wet7P2xvRjZ8LI/view?usp=sharing


 

L'anàlisi que ha fet la Junta ens porta a plantejar un increment en el cost del menú de 6,15 actuals a                     

6,60€. L’administració però posa un topall en el cobrament del menú que és 6,30 €. Aquesta                

diferència estem analitzem com l’aconseguim, però és necessari per poder cobrir les despeses que              

preveiem que tindrem l’any que ve. 

 

En cas de tornar-nos a confinar, en un escenari de tornar a tancar al centre: les famílies de l’AMPA                   

haurien de fer front a una despesa fixa de 1,5€ - 2€ per menú, per alumne i per dia.  

 

Què podem fer per cobrir aquesta necessitat: 

 

● Incrementar la quota fixa dels socis de l’AMPA 

● Reduir el cost del menjar (pot afectar la qualitat) 

● Reducció de despeses de personal (cal tenir en compte sous i ràtios, entre d’altres). 

● Treballar per reduir la despesa fixa. 

 

Les despeses fixes mensuals són 6.570 € al mes. En cas de confinament significaria passar una quota                 

fixa de 42€ al mes per família. La Junta presentarà un plantejament al respecte de cara a l’Assemblea                  

del dia 16 de juny. 

 

Conclusions BLOC 2: 

 

● A partir del setembre no ens podem permetre el complement del 30% dels sous. 

● Caldrà fer una inversió en EPIs i material de seguretat. 

● Cal repercutir una quota fixa a les famílies per fer front als pagaments. 

● Cal estretar la relació amb l’escola per treballar conjuntament de cara al curs que ve. 

 

Torn de preguntes: 

 

Anotades al document de preguntes. Respostes: 

 

1. Resposta a Moisès: Us heu reunit amb la Direcció de l'Escola? Tenen previst fer algun               

comunicat a les famílies aviat? Presidència ha estat en comunicació periòdica amb Direcció             

de l’escola. L’escola ara mateix no és partidària del retorn massiu dels infants aquest curs.               

S’estan plantejant fer reunions en grups petits, de poca estona. 

2. Resposta a Mònica: cuál es el concepto de ese 1.5€ de gasto fijo? el concepte de despesa fixa                  

bàsicament respon a la despesa de Seguretat Social dels treballadors. 

3. Resposta a Bàrbara: hi haura possibilitat de sortida tranquilla com has dit però, es planteja               

acollida fins les sis pels que fan activitats de 18h a 19h? la Comissió d’Extraescolars està                

treballant en poder oferir acollida fins a les 18 però encara no està tancat. 

4. Resposta a Carmen: por qué baja un 20% el gasto en comida? comerán menos o peor? o                 

ninguna de las dos cosas? la reducció en el menjar s’està treballant des de la Comissió de                 

Menjador. En aquesta línia estan treballant per renegociar preus (reducció de costos) i no              

implantació de productes ecològics per poder cobrir la despesa que ens signifiqui. 

5. Resposta a Núria: L'escola ha valorat poder "ocupar" espais de fora de l'escola? Biblioteca?              

Calàbria 66? Centre cívic Golferichs? Altres? Des de l’escola s’estan buscant espais on ubicar              

els infants en el cas que no hi hagi prous espais dins el centre escolar. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oAxq5ByJI7rHZvDzEAkYxMnIFInAFoMIk8fXHxfQOcQ/edit?usp=sharing


 

6. Resposta a Maite: Es contempla si hi ha pares que puguin col·laborar com a "monitor"? (es                

podria a nivell legal?) I menjar a les aules? És possible que sí, que els infants en alguns                  

moments dinin a l’aula.  

7. Resposta a Olga: A l'estiu, el personal de l'AMPA en quina situació queda? Quines despesses               

genera? Tot el personal de l’AMPA té un contracte de fix discontinu. A partir del 30 de juny                  

passen a situació d’atur. En cas que no s’obrís l’escola per la continuïtat de la situació                

excepcional, és molt probable que l’1 de setembre no estiguem obligats a tornar-los a              

contractar. 

 

BLOC 3 

 

Actualment podem entrar a la web de Barcelona Decidim per poder votar el projecte recolzat per la                 

Junta. El projecte, que es pot consultar a la web, té com a objectiu reduir la contaminació al carrer                   

Entença, amb una proposta de deixar la calçada només amb tres carrils: un bus, un per cotxes i un                   

carril bici. S’enviarà un enllaç directe a les famílies perquè puguin votar el projecte. Els projectes que                 

tinguin més vots passaran a la següent fase. El projecte es fa amb diferents centres educatius de                 

l’eix.  

 

Important: per la situació del COVID, s’ha prorrogat la fase de votació, tot i que a la web posa que ja                     

està finalitzada. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

● Resposta a Moisès: Us plantegeu com a AMPA demanar "mecenatge" a families que estiguin              

una mica millor? De moment no hem plantejat alternatives d’ingressos extres. Podria ser             

una opció, però de moment no s’ha valorat. També estem a l'expectativa de les subvencions               

que hi puguin haver. 

● Resposta a l’Olga: S'esta estudiant l'externalització del servei de menjador? Ara mateix no             

està sobre la taula perquè difícilment podríem trobar una empresa que volgués assumir el              

risc, tenint en compte que no sabem si al setembre es reprendrà el servei 

● Resposta a Ester (pregunta via xat): s’ampliarà la cuina a l’estiu? No s’ampliarà aquest estiu               

la cuina, aquest projecte ha quedat aturat. 

● Resposta a Ester: Si es reprèn l'activitat escolar, també es reprendrà la piscina? No sabem               

encara si es rependrà l’activitat de piscina. 

● Resposta a Ester: Si un nen mostrés símptomes a dins de l'escola, sabem quins serien els                

protocols a seguir? Ara mateix, els protocols els està fixant l’AMPA, a través de la Susana.                

Però aquest protocol haurà de canviar segur a partir de setembre. De moment no el tenim                

fixat. És molt probable que hi hagi un protocol comú fixat per l’administració. 

● Resposta a Ester: Si els infants han de portar EPIs, els suministra l'escola-AMPA? Està              

pendent de definir. Què faran els infants a l’hora del menjador, què faran durant el temps                

del migdia (patis, distància social, etc.). També cal definir quins elements estructurals de             

distància social cal adquirir per part de l’AMPA. Està tot pendent encara. 

● Resposta a Maite: No ens podem acollir a les subvencions per la compra de material? No                

tenim constància que hi hagi subvencions per la compra de material. Com a Junta agrairem               

qualsevol informació al voltant de subvencions de tot tipus. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3733/proposals/23749?locale=es


 

● Resposta a Guillermo (pregunta via xat): què passa amb les vacunes? Seran obligatòries?             

actualment no hi ha una obligació de vacunar els alumnes. Però segurament es fixaran              

protocols en el cas que un infant estigui vacunat o no ho estigui. 

● Resposta a Norma (pregunta via xat): s’ha de signar una declaració responsable?            

Efectivament, per tornar a l’escola al Juny s’ha de signar una declaració responsable. No              

sabem encara què s’haurà de fer al setembre. 

● Resposta a Judit (pregunta via xat): protocols d’entrada i sortida? Efectivament, hi haurà             

protocols per evitar aglomeracions, però ho concretarà l’escola. 

● Proposta de l’Olga al voltant d’ingressos extraordinaris: Si es necessita finançament, sinó            

arriben les subvencions, també es podria fer una recolecta de les families a retornar. Com un                

prèstam de les famílies a l'AMPA a interès 0 a retornar. 

 

 

TANCAMENT 

 

Agrair la participació de tothom a la vegada que recordar la rellevància del que suposa gestionar el                 

menjador de forma directa, tant a nivell d’importància de les decisions al voltant del personal com                

de gestió econòmica. En aquests moments hem pogut fer front a les despeses, però la situació al                 

setembre ens pot obligar a totes les famílies a fer front a les despeses fixes de l’AMPA. 

 

El dia 16 de juny es presentaran les propostes en Assemblea de cara al mes de setembre on es                   

sotmetrà a votació les modificacions dels costos del servei. Traslladarem a les famílies el              

procediment per aquesta assemblea, que estem valorant, si és possible, fer-la presencial. 

 

 

 

 

 


