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Extracte de l’Acta de la Reunió amb Famílies AMPA IES VILATZARA 
 

DATA: 05/10/2020 

Hora: 20:00 hores 

Assistents: 46 famílies 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Informar de la situació́ actual 
2. Repàs de temes per comissions 
3. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 

El President explica que l’AMPA és l’associació de pares i mares de l’Institut Vilatzara de 

Vilassar de mar. Està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 

L’ AMPA és una associació VOLUNTÀRIA que té per objectiu general PARTICIPAR, 

AJUDAR i COL·LABORAR en les funcions i activitats educatives de l’Institut.. 

A més, de contribuir a l’assoliment de nivells òptims de qualitat en les activitats en les 

que els nostres fills i filles participin. 

L’AMPA està formada per una JUNTA PERMANENT que té participació en el Consell 

Escolar de l’Institut d’Estudis de Secundària Vilatzara. 

La Junta Permanent està formada per Presidència, Tresoreria, Secretaria i pels diferents 

responsables de les Comissions. 

La Junta Permanent de l’AMPA és reuneix periòdicament un cop al mes, tot i que en 

ocasions aquesta freqüència es veu alterada en funció de les necessitats del moment. 

D’altra banda, l’AMPA organitza cada primer dilluns de mes lectiu reunions informatives 

obertes a totes les famílies. 

 

La Junta de l’AMPA està organitzada en comissions de treball coordinades per un 

membre de la Junta i obertes a la participació  de tots el pares i mares que ho desitgin. 

Les comissions de treball són: 

Econòmica i administració responsable de la gestió econòmica i administrativa de 

l’entitat. 
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Relacions exteriors encarregada de la participació en les reunions de les diverses 

comissions de l’Ajuntament, Consell Escolar Municipal,  relacions amb altres AMPAS, amb 

FAPACE i altres entitats . 

Comunicació encarregada de la relació amb les famílies a traves de la pagina WEB, xarxes 

socials, gestió del correu. 

Festes i actes gestiona la participació de l’AMPA en la vida lúdica del Centre, Castanyada, 

Sant Jordi, comiat dels alumnes de segon de batxillerat entre d’altres. 

Consell Escolar del Centre: Com AMPA tenim un membre nat. 

 

En què ha treballat la Junta permanent durant aquest estiu: 

 

Aquest estiu 2020 s’ha estat treballant en obtenir una proveïdor per a l’adquisició 

d’ordinadors que reunís els requeriments que el centre ens ha fet arribar. El model que 

l’AMPA ha negociat amb l’empresa FDOS Software S.L és el Travel Mate B3, per 299 

euros (iva i cànon inclosos). S’ha optat per mantenir la mateixa empresa amb la que es 

treballava en altres anys perquè ha estat la que oferia el millor seguiment post-venda i 

garantia. 

 

D’altra banda, donada la situació especial del COVID-19 s’ha treballat juntament amb la 

direcció del centre per tal d’ajudar en la confecció del Pla d’Organització per al curs 

2020-21. 

 

Quins projectes tenim per aquest curs 20-21 

 

Reforma dels estatuts per adaptar la denominació de l’AMPA a AFA, associació de 

famílies d’alumnes. El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i, rere 

d’aquesta evolució, ha canviat la societat on s’acullen i es troben totes les formes de 

família que avui coexisteixen.  Creiem que és important que totes les famílies que formen 

part de la comunitat s’hi sentin representades i quina millor manera que cuidar la 

utilització de la paraula o de conceptes que tenim “molt arrelats” i que a vegades 

necessiten fer una petita reflexió per poder fer un canvi de mentalitat i de visió. 
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Reciclatge de llibres de lectura obligatòria. Tenim en ment generar una bossa de llibres 

de segona mà en bon estat. Estem desenvolupant el projecte i us mantindrem informats 

dels avenços. 

 

Projecte de mobilitat que organitza el RACC. La intenció és animar als alumnes a 

participar en el concurs Joves i Mobilitat té com objectiu promoure actituds i valors de 

mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents i els joves de Catalunya. 

 

Endegar la participació per part dels alumnes en el AudiCrea Challange. 

https://www.audicrea.com/ 

 

Millorar el temps de reparació de l’ordinador en garantia, estem negociant reduir el temps 

de 10 a 5 dies. 

 

Quota de l’AMPA. A finals de setembre vam aconseguir tenir la targeta NIF de l’AMPA 

que ens permet canviar el compte bancari que actualment està a CaixaBank per passar-

ho a Àrea de Guissona. Un cop fet això la Junta Permanent buscarà una data adequada 

per passar el rebut per família. Us mantindrem informats. 

 

Precs i preguntes: 
 
(En aquest apartat recollim totes les intervencions que van tenir lloc durant la reunió. 
Algunes de les preguntes es van poder contestar al moment i altres les hem traslladat a 
la direcció per obtenir la resposta que us mostrem) 
 
 
Una mare comenta/pregunta: La quota oi que la vam pagar a inici del juliol??? 

La quota d'enguany encara no la hem passat a cobrar, ja que estem estudiant posibilitats 

Un pare comenta /pregunta: El meu dubte és com està la seguretat del COVID a l'escola? 

Hi han totes les mesures posibles, gel hidroalcòlic, tothom amb mascareta, entrades 

esglaonades dues portes d'acces…. 

Una mare comenta /pregunta: Quan falta un professor o professora fan tutoria, ja en 

porten 3 crec i és per saber si hi ha faltes que aquest any poden ser molt possibles, si 

hi haurà algun professor substitut 

Les baixes enguany seran habituals, donada la situació general. La borsa de substitució 

que té el departament està buida i en algunes asignatures com són Català, Física i 
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Química, Matemàtiques. El procès per demanar substituts entre que es solicita i arriva 

sol passar 1 setmana, per periodes curts de 3 o 4 díes no es operativa. 

Una mare comenta /pregunta: dubte de la zona que tenen quan surten al pati, en teoria 

han d'estar per una zona? o es poden moure per arreu? En cas contrari, algú ho controla? 

Cada curs té un pati asignat i no poden anar a cap altre. Hi han profesors vigilant que es 

compleixin. 

Una mare comenta /pregunta: Qui diu que els mestres no poden vigilar banys????? a la 

meva escola vigilem banys. 

Vigilen els banys durant els patis, pero la resta de temps no. 

Una mare comenta /pregunta: bona nit, avui a la reunió d'inici de curs, ens han dit que, 

de moment,  tindrien les aules amb finestres i portes obertes.  també a l'hivern.... No em 

sembla sensat 

Es una qüestió de ventilació, 

Cara al hivern es tancara o s'ajustaran i es ventilarà totalment a l’hora del pati. 

Una mare comenta /pregunta: hola nosaltres hem estat confinats per covid dues 

setmanes. hem trobat moltes debilitats en el seguiment escolar de el alumnes quan no 

està confinada tota la classe. Es una tema que considero caldria resoldre de forma global 

per a tors els alumnes que els hi pugui passar, que pot ser més d'una vegada durant el 

curs i en alguns casos fins i tot es poden ajuntar dos confinaments ( nosaltres ens ha 

anat d'un pèl) 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haura classes on line seguin l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a l’espera de resultats de la PCR, no hi ha 

seguiment. 

Una mare comenta /pregunta: Més que l’institut és el departament d’educació que es fa 

càrrec de les despeses no? Crec que aquestes mesures haurien d’estar bàsicament 

cobertes per tenir algú qui vigila els banys. 

El departament no té pressupost per aquest tipus de personal. 

Una mare comenta /pregunta: La ventilació és indispensable quan es un lloc tancat; cal 

mantenir la distància i ventilar i ventilar 

Correcte. 

Una mare comenta /pregunta: Els ajuntaments també estan donant un cop de mà els 

centres educatius, en el que és tema de neteja. Es podria parlar amb ells a veure si poden 

donar un cop de mà. 

Traslladem la iniciativa a la direcció 
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Una mare comenta /pregunta: Xxx totalment d' acord. Nosaltres ja portem dos 

confinaments des de que ha començat el curs. 

Estem d'acord i ho hem traslladat. 

Un pare comenta /pregunta: Estic d’acord amb el q diu Xxx Xxxxxxxx. Cal assegurar el 

seguiment on-line quan afectació classe però durant curs poden patir diferents aïllament 

q caldria preveure des del primer dia i no anar deixant q passin els dies 

Estem d'acord i ho hem traslladat. 

Una mare comenta /pregunta: però una cosa és ventilar entre classe i classe, i una altra 

fer classe a 8ºC amb tot obert, estan asseguts sense moure's. No agafaran covid però si 

la grip 

Es una qüestió de ventilació, 

Cara al hivern es tancara o s'ajustaran i es ventilarà totalment a l’hora del pati. 

Un pare comenta /pregunta: Segons sanitat es va concretar que hi hauria la presa de 

temperatura dels alumnes, la distancia entre taules de 1,5 metres y en el esbarjo no es 

barrejarien, i els alumnes que tinguessin una tos agreujada es demanaria que no assistís 

a l'escola, i això no es correspon de moment, voldria saber el motiu. 

Es responsabilitat dels pares prendre la temperatura a casa abans de sortir i si la 

temperatura està per sobre de 37.2 no poden anar al centre. 

Aleatoriament s'està fent la presa de temperatura als alumnes. 

Una mare comenta /pregunta: Això em va dir la meva filla però diu que els deixen anar a 

la zona de la cantina... 

Per comprar l'entrepà…. No per fer petar la xerrada. 

Una mare comenta /pregunta: fer netejar els lavabos tal com el fan servir, als nanos com 

ho veieu? conscienciar-los així. Ja sé que és una fantasia, però... també estarà bé que 

aquesta pandèmia hagi servit per fer una societat ben polida.... 

Un pare comenta /pregunta: Buenas tardes, Nosotros también tenemos una hija 

confinada porque contacto estrecho de un caso Covid (toda la clase està confinada 

durante 7 días) . El instituto obliga también los hermanos de los contactos estrechos a 

quedarse en cas hasta que el hermano tenga PCR negativo. Durante estos 2/3 días pierde 

las clases. Si el Instituto excede en prevención respecto al protocolo de la Generalidad, 

también tendría que ofrecer clases a distancia. 

És una mesura de prevenció. 

Una mare comenta /pregunta: Xxx, igual que en el confinament, el grup d'un del meu 

nano, que feia 4rt, no van fer ni una sola classe.... 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haura classes on line seguin l'agenda prevista. 



 
 

 6 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a la espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 

Un pare comenta /pregunta: Segons el pla d'organització, en referència a la ventilació diu 

això  "Ventilació d’espais Les aules i espais educatius es ventilaran abans de l’inici de 

l’activitat lectiva de primera hora, el professor de l’aula és l’encarregat d’aquesta 

ventilació. Durant els esbarjos les aules també es ventilaran deixant les finestres obertes 

i les persianes pujades en el cas de les aules de la primera planta o baixades fins la 

meitat en el cas de les aules de la planta baixa." 

Es una qüestió de ventilació, 

Cara al hivern es tancara o s'ajustaran i es ventilarà totalment a l’hora del pati. 

Una mare comenta /pregunta: Com diu la Xxx, en un cas hipotètic que ens confinessin, hi 

hauria classes amb el mestre en connexió directe? Això es va trobar a faltar durant el 

confinament i tant de bo que estiguin preparats per si torna la mateixa situació. 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haura classes on line seguin l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a la espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 

Una mare comenta /pregunta: Totalment d' acord Mar. Nosaltres igual., portem dos 

confinaments. Jo a la reunió avui, he demanat que hi hagi un protocol d' actuació en cas 

de confinament per contactes privats o germans de classes confinades. 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Un pare comenta /pregunta: Important el que planteja Xxx. Poden tenir molts 

confinament, i si no és grup classe crec no contemplat 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haurà classes on line seguint l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a l’espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 

Una mare comenta /pregunta: En cas de classe confirmada, si que hi ha un protocol. Falta 

en la resta de casos. 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haurà classes on line seguint l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a l’espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 
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Una mare comenta /pregunta: avui a la reunió de classe ens han explicat quan es confinen 

tots però res de si confinen un. 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haurà classes on line seguint l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a l’espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 

Un pare comenta /pregunta: El nostre tutors ens ha parlat d’intervals d 5 dies... que fins 

a 5 dies haurien ells buscar-se la informació. Tema molt preocupant 

Traslladada aquesta inquietut a la direcció. 

Per les classes confinades hi haurà classes on line seguint l'agenda prevista. 

En cas d’alumnes individuals el seguiment es farà individualitzat. 

En cas d’un alumne individual confinat a l’espera resultats de la PCR, no hi ha seguiment. 

Un pare comenta /pregunta: El protocolo del Dept. Salut de la Generalitat no prevé 

aislamiento de los hermanos de contactos estrechos. Si el Instituto excede en prevención, 

también siendo Instituto 2.0 como es posible que no ofrezcan conectarse al aula real? 

Es posible que slg 

Tecnològicament i econòmicament, no és viable aquesta opció ara per ara. 

Una mare comenta /pregunta: Canviant de tema, A mi em preocupa molt escotar que es 

fumen porros alegrement al pati, realment hi ha control ? 

Hem traslladat aquesta preocupació a la direcció del centre i ens asegura que al centre 

no es fuma ni tabac ni altres tipus de drogues. Una altra cosa es que es fumi al exterior, 

fet que des de l’AMPA ja s’ha denunciat en diverses vegades en anys anteriors. 

Una mare comenta /pregunta: No? Pues entonces quizàs se podría plantear que no 

apliquen el confinamiento de hermanos 

Si un alumne dona positiu en COVID els familiars directes queden confinats. 

Una mare comenta /pregunta: ni ara ni mai, perquè no tots els nens tenen una relació 

social fluida, no s'han d'espavilar, ni els companys han de fer la feina dels profes... prou 

malament estan si estan malalts... o confinats, que és estressant i depriment... 

No hi ha resposta. 

Una mare comenta /pregunta: Els meus es prenen la temperatura a casa abans de sortir 

Perfecte 

Una mare comenta /pregunta: Totalmente de acuerdo. 

Perfecte 

Una mare comenta /pregunta: Totalmente de acuerdo!!!!!! 
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Perfecte 

Un pare comenta /pregunta: Bé com be dèieu els pares han de ser responsables, encara 

que mai a la vida ningú ha acabat sent responsables com el tema del polls però aquí no 

són polls es covid amb la qual cosa nomes que hi hagi un pare irresponsable ja pringuem 

tots perquè cada persona amb positiu de covid ho pot transmetre a un promig de 7 

persones, així que sobre la resposta que amb 870 alumnes que no es pot prendre 

temperatura crec que no es cert per sentit comú ja que no son 870 alumnes que els hi 

prengui un professor 

És responsabilitat dels pares prendre la temperatura a casa  abans de sortir i  si la 

temperatura està per sobre de 37.2 no poden anar al centre. 

Aleatoriament s'està fent la presa de temperatura als alumnes. 

Un pare comenta /pregunta: Si no que hi han 80 professors y cada professor podria 

prendre la temperatura a 25 alumnes per classe això suposa 25 clics que es pren amb 2 

minuts es pot fer. 

És responsabilitat dels pares prendre la temperatura a casa  abans de sortir i  si la 

temperatura està per sobre de 37.2 no poden anar al centre. 

Aleatoriament s'està fent la presa de temperatura als alumnes. 

Una mare comenta /pregunta: Com a mínim que fotin un biombo davant la porta!!! que 

el que li toca estar al costat.... 

Seria una solució….. Traslladem la iniciativa a la direcció 

Una mare comenta /pregunta: En la reunión de final de curso que hicimos con el director 

se recalcó que tomarían nota y aprenderían de los errores que se hicieron para no 

repetirlos, estamos en un instituto tecnológico!!!!! 

I així s'està fent 

Una mare comenta /pregunta: doncs si us plau pregunteu-ho perquè l'any passat era així 

No hi ha resposta. 

Un pare comenta /pregunta: Després el que comentava en la distancia de les taules que 

hi ha una distancia de 80 centímetres i no 1,5 i per exemple si entre alumne i alumne hi 

ha un que constantment te tos com es el cas, que hi ha un alumne que no para de tossir 

arriba un punt que els alumnes demanen sortir de la aula perquè no poden aguantar mes 

de la carga viral que hi ha, així que si hi ha algú que constantment te tos i amb una 

distancia entre si de 80 cm tindrien que fer el favor de donar mes distancia a les taules 

com 

Hi han més mesures, la mascareta que és obligatòria durant tota l’estada al centre,  totes 

les mesures possibles, gel hidroalcohòlic….. 

Una mare comenta /pregunta: Doncs creu-me de porros en fum que al pati, i fins i tot a 

classe s'arriben a fumar! no sé aquest curs, però altres cursos, em consta.... 
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Feta una visita per tot el centre no apareix en cap moment indici de fumar en cap lloc. 

Si que és cert que si es fuma fora del centre la flaire entra. Portar una cigarreta, paquet 

de tabac o encenedor a la mè es motiu de sanció inmediata. 

Un pare comenta /pregunta: Fer marxar a casa el alumne que constantment, Jo no ho 

veig.25 alumnes son 25 clics per professor. 

És responsabilitat dels pares prendre la temperatura a casa  abans de sortir i  si la 

temperatura està per sobre de 37.2 no poden anar al centre. 

Aleatoriament s'està fent la presa de temperatura als alumnes. 

Una mare comenta /pregunta: si si us plau; els nens no saben o no volen....son més grans, 

ells no coneixen als grans... 

No hi ha comentari. 

Una mare comenta /pregunta: Aquest any no ho sé, però no els veureu mai!!! 

No hi ha comentari. 

Una mare comenta /pregunta: pel que em va dir són els grans, ja preguntaré si que era 

un racó però no sé... 

Feta una visita per tot el centre no apareix en cap moment indici de fumar en cap lloc. 

Si que és cert que si es fuma fora del centre la flaire entra. Portar una cigarreta, paquet 

de tabac o encenedor a la ma es motiu de sancio inmediata. 

Una mare comenta /pregunta: El racó son els lavabos 

Vam visitar tots els racons, lavabos inclosos i no es perceb señal de consum dins el 

Centre 

Un pare comenta /pregunta: Després en el pati es barrejant entre altres classes i ningú 

diu res. Tots son consultes constructives perquè el institut no es confini tot junt i no es 

pugui transmetre als pares I dels pares als avis. 

Traslladem la iniciativa a la direcció 

Una mare comenta /pregunta: A les escoles de primària tampoc es pren la temperatura 

al entrar; és responsabilitat dels pares de prendre la temperatura a casa i de si estan per 

sobre de 37.2 no portar-los; ells son més grans, es poden prendre la temperatura ells 

sols abans de sortir; AIXÓ ÉS REPONSABILITAT DE TOTS!!! 

D'accord 

Un pare comenta /pregunta: No penso q sigui tasca mestre prendre temperatura a cada 

alumne si bon estat general, tenim signat compromís q aniran a escola sense febre i 

sense tos. Prefereixo que ens assegurin un bon seguiment on-line tant per grup classe 

com per si és per contacte extern escola. 

Es responsabilitat dels pares de prendre la temperatura a casa  abans de sortir i  si la 

temperatura està per sobre de 37.2 no poden anar al centre. 
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Aleatoriament s'està fent la presa de temperatura als alumnes. 

Una mare comenta /pregunta: Conscienciar de tenir una bona nutrició per no encostipar-

se, amb la porta oberta tot el curs!!! 

Totalment d’acord 

Un pare comenta /pregunta: En els polls també els pares sempre han sigut responsables?; 

La qüestió es que si hi ha algun pare que no ho es ja pringuem tots no es així? 

Correcte. 

La lluita del COVID es una cosa de tots,. 

Una mare comenta /pregunta: Exacte Xxxxx, que assegurin el seguiment on-line amb els 

confinaments 

Traslladada aquesta inquietut al centre 

Un pare comenta /pregunta: Correcte 

Traslladada aquesta inquietut al centre 

Una mare comenta /pregunta: exacte 

Traslladada aquesta inquietut al centre 

Un pare comenta /pregunta: Correcte 

Traslladada aquesta inquietut al centre 

Una mare comenta /pregunta: si més control penso que és necessari... 

Traslladada aquesta inquietut al centre 

Un pare comenta /pregunta: No voldria que tots els alumnes es transmetin el vici que 

poguessin sumar-se a involucrar-se. 

Hem traslladat aquesta preocupació a la direcció del centre i ens asegura que al centre 

no es fuma ni tabac ni altres tipus de drogues. Una altra cosa es que es fumi al exterior, 

fet que des de l’AMPA ja s’ha denunciat en diverses vegades en anys anteriors. 

Portar una cigarreta, paquet de tabac o encenedor a la mà o visible es motiu de sanció 

immediata. 

Un pare comenta /pregunta: Molt d'acord amb en Xxxxxx sobre el tema drogues a 

l'institut. El professorat hi ha de ser present al pati. 

Els professors son present als patis, a cada un 'ells hi han varis professors vigilan. 

Una mare comenta /pregunta: Pel tema drogues i pel tema buylling també. La vigilància 

dels adults ha de ser atenta. Els nostres fills són al càrrec dels professors durant l'horari 

lectiu... 

Estem totalment d'acord i així ho hem traslladat a la Direccio del Centre. 
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Un pare comenta /pregunta: No entenc aquest confinament de germana de contacte 

estret. El protocol parla de només contactes estrets a la persona positiva... 

Es mentre dura l'espera del resultat del PCR. 

Un pare comenta /pregunta: Per cert, al Pérez Sala els pagaments els fan a través de TPV 

o quelcom de semblant. 

És una de les possibilitats que estem valorant. 

 

Sense més comentaris més que agraïr l’activa participació de tothom, s’aixeca la reunió 
a les 21:30 del dilluns 5 d’octubre del 2020. 
 
 


