Junta 28 de gener de 2021, a les 18:30 hores
1.-Lectura i aprovació de l’acta del 14 de desembre 2020. S’aprova.
2.-Estat tresoreria. S’està tramitant amb el banc que Marta Rodríguez i Marta Gil
tinguin accés i poders als comptes. Ja s’han enviat tots els documents i està en
tràmit.
3.-Projecte de sostenibilitat: Hort Urbà, Kit de sostenibilitat alumnes,...
Ja s’han començat les obres del tancat de l’hort. L’AMPA ha aportat 1845€ per
començar i ens falta la resta 1525,25€. Javier ha enviat fotos i les penjarem a la
pàgina web del AMPA.
Per al kit de sostenibilitat dels alumnes s’han aportat 1120 bocarolls (1825.60€) i
1120 bidons ( 2507,33€). Els alumnes de 1r d’ESO són els encarregats de repartirlo a tots els membres del centre. A l’hora de repartir-lo fan comunicacions del seu
projecte.
També s’està fent un estudi dels rebuigs a l’institut: es va fer a principi de curs,
ara es farà un altre i després a final de curs. També ens passaren els resultats.
Es mostra la presentació que ha fet la comissió de sostenibilitat.
4.-Projecte APAY. L’APAY va fer de carters reials donant els missatges als
alumnes de la Taxonera i aportant, a més a més, llibres i contes per a cada classe i
una joguina didàctica per a cada alumne. L’escola ha fet el retorn amb fotos,
dibuixos i missatges de cada classe. Falta fer el retorn al Mundet.
Pel que fa als comerços, els/les alumnes del cicle de tèxtil van fer un 400
ornaments de nadal. L’APAY, conjuntament amb la Federació dels comerciants dels
tres turons, l’Associació cultural ACA Taxonera, el mercat de la Vall d’Hebron i
l’ajuda de Marta Gil es van distribuir pels comerços del barri. Al Facebook
d’aquestes entitats hi ha fotos i també a la pàgina web del AMPA estan els
enllaços.
5.-Aportacions AMPA socis/es: Ja s’han fet els paquets per classes de les dues
mascaretes + la bossa per als/ a les socis/es. 2134,44€+362€=2496,44€. Els
tutors i tutores les reparteixen.
6.-Subvencions ajuntament. S’han demanat dues subvencions a través de l’Ampa.
Una per al projecte “Precious Plàstic Lab Mundet” (que ja es va demanar el curs
passat) i l’altra per a “L’Hort escolar”.

7.-Contractes amb comerços. José ha ampliat els comerços. S’hauria de fer un
document amb les imatges i direccions dels comerços que participen, per a enviar
als socis/es i actualitzar-lo a la web.
8.-Extraescolars. Continuen mantenint-se les 5 extraescolars. S’han apuntat més
alumnes.
9.-Comissió de convivència. Participen Paqui i Sandra. Per a l’última sessió van fer
partícips a més famílies voluntàries i es van treure conclusions i propostes
referents a la participació de les famílies al centre. Si a algú l’interessa es pot
enviar per correu. També ens han ofert la possibilitat de fer una formació interna
de centre: “Pràctiques restauratives”, emmarcada en la línia de treball prioritari
de aquest curs, de l’acompanyament emocional. I que també es troba en coherència
amb el model de comunicació no violenta que és la base del nou projecte de
convivència del centre. Té un plantejament molt pràctic per tal d'oferir eines al
professorat per a la tutoria, la gestió de conflictes i en general la millora de la
comunicació i la convivència de tota la comunitat educativa. Sandra s’ha apuntat a
fer-lo i si voleu també es pot enviar apunts al vostre correu.
10.-Xerrada pares: Finalment es farà el dia dijous 11 de febrer. Es passarà una
circular. La convocatòria la farà l’AMPA i hauran d’escriure un correu dient que
volen assistir. Es convidarà a les famílies de 6è d’escoles de primària (Taxonera)
Pau Casals, Baloo, i a altres instituts. Es convocarà 5 minuts abans perquè la gent
es vagi connectant.
11.- Pla d’acompanyament i pla de xoc: Sandra ha consultat amb l’AMPA de la
Taxonera. I tenen pocs casos. Cap membre ha consultat amb altres AMPAs. Queda
pendent que ho facin per a la propera sessió.
12.-Torn obert de paraules. Yolanda fa una pregunta a Míriam sobre la
disponibilitat del laboratori per als alumnes de batxillerat.
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