ACTA REUNIÓ AMPA
18 de novembre 2021 / 19:00-20:30 – Virtual

Assisteixen 5 famílies a la reunió.
1. Aprovació acta anterior.
S’aprova per una unanimitat.
2. Informació requeriment Inspecció de Treball.
S’informa que ha arribat a l’Ampa un requeriment d’Inspecció de Treball reclamant
documentació de la contractació i dades de seguretat social dels auxiliars de conversa des de
l’any 2017 fins el 2021 que van portar a terme aquesta funció a l’Ins d’Argentona.
Aquest servei l’AMPA el tenia contractat a l’empresa Comodin, els quals eren els encarregats
per una banda de fer el contacte amb els estudiats en el país d'origen i per altra banda fer la
contractació dels Auxiliars.
Es va fer un requeriment inicial de documentació des d’Inspecció de Treball i davant de la seva
no resposta, ens fan reclamació a l’AMPA com a responsables subsidiaris dels incompliments,
quedant pendent d’una possible sanció a banda del pagament de la quota de Seguretat Social
dels diferents auxiliars.
Ens hem posat en mans del gestor que habitualment gestiona els tràmits de l’AMPA, i el dia 30
de Novembre s’ha de fer entrega de tota la documentació que s’ha reclamat des d’inspecció.
Així que ens facin arribar la resolució, es comunicarà a les famílies.

3. Tasques pendents
Video difusió de l’AMPA
S’ha preparat un video per part de la Comissió de Difusió de l’AMPA amb els següents
objectius:
Fer arribar la informació de les activitats i ajudes de l’AMPA
Motivar a les famílies a ser membres de l’Associació.
Es farà arribar a les famílies juntament amb un document de “5 motius per fer-te de l’AMPA”
4. Auxiliars de conversa.
L’AMPA i la cap del departament d’idiomes han fet entrevistes amb els i les candidates a
auxiliars de conversa a través de la plataforma Erasmus+. S’ha demanat a la direcció del centre
que contacti amb la referent de llengües estrangeres del servei territorial del Maresme-Vallès
Oriental i consulti el tema de la contractació.
Ens comuniquen que el conveni l’ha de fer l'Institut (i no pas l’AMPA) amb la universitat
corresponent i que els auxiliars no poden cobrar per la feina ja que es consideren unes
pràctiques.
Així doncs, passem el contacte de la persona seleccionada al departament d’idiomes per tal
que ho puguin gestionar.
5. Consell Escolar.
La Laia explica la reunió del consell escolar del dia 3 de novembre. Podeu trobar el resum en
aquest enllaç.

6. Consell Escolar Municipal.
La Laia explica la reunió del consell escolar municipal del dia 18 de novembre.
1. Aprovació acta anterior
2. Despatx ordinari
-

Pla educatiu d’entorn (durada de 4 cursos, actualment al 2n curs).
Estan treballant en els següents temes: promoció de l’anglès, transició
primària-secundària, suport emocional (tallers), taller de dansa urbana per a
l’alumnat de secundària.
Tenen una dotació econòmica del Departament d’Ensenyament d’uns 75.000€
(inclosa la contractació d’un coordinador del pla educatiu d’entorn i un
orientador) si es compleixen els objectius del Pla.

-

Planificació del curs vinent.
Ratios de 20-23 alumnes a P3. 5 aules de P3 (com aquest curs), 5 aules de 1r
d’ESO i 3 (amb possibilitat de 4) aules a 1r de batxillerat.

-

Acte inauguració nou consell d’infància curs 21-22 el dia 19 de novembre.

-

Subvencions.
a. Nominatives: Pagaments fets - INS, escola Riudemeia, Xarxa Ampas.
Aprovada a 18 de novembre - escola Cros. Pendent d’aprovació al
desembre - escola Fonts, escola Argentona.
b. Concurrència: Escola de música, Calebrot, AMPAs - aprovació a final de
mes, posterior comunicació i pagament.
Per la subvenció del 2022, cal esperar a l'aprovació del pressupost.

3. Curs escolar 21-22
Es repassa el número d’alumnat inscrit a cada centre. Hi ha uns 1900 alumnes
aproximadament entre escoles bressol, escoles de primària, institut (ESO i batxillerrat) i
PTt.
4. Urgències
No hi ha urgències.
5. Torn obert de paraula
Mercè Rubio, directora de l’INS, proposa la creació d’un consell de joves. Des de
l’Ajuntament diuen que traslladaran la proposta a joventut. Avancen que tenen la
intenció de tirar-lo endavant.
7. Torn obert de paraula.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20:00.

