ACTA ASSEMBLEA AMPA INSTITUT MATADEPERA
Data: dia 18 de Desembre 2020
Assemblea on line
Assistents: 28
Durada: 19h a 19,45h

Benvinguda a tots els assistents, i es comenta el funcionament , les preguntes es faran pel xat
al llarg de l’assemblea i es respondran al final. Les intervencions també al final .
1. S’aprova l’acta de la assemblea anterior de 12.12.2019.
2. Es presenta el tancament del curs 19-20 i el pressupost pel 2020-21.Es comenta que el
60% de la quota de l’AMPA es per material fungible.
3. Informe Presidència:
Incidència COVID
El 7 d’octubre (primers 3-4 casos) 12 grups confinats, dels 12 cap positiu més de les
PCR dels contactes, és a dir, transmissió interna 0 (un possible no confirmat). Després del
cribatge massiu del 23 d’octubre van sortir 43 positius, un 6% sobre el total d’alumnes,
molt elevat en comparació al resultat de l’anàlisi dels grups confinats en la primera fase,
però sense evidències de contagis interns. Contents del resultat de les mesures, us de
mascaretes i ventilació. Hi ha un grup de 2ESO ara confinat.
Batxillerat híbrid
S’està fent amb dies alterns seguint les directrius del Prosicat, sobre el 50% de part
presencial, hi ha centres que en fan més i ells s’han queixat al departament pel que pot
representar de cara les PAU. A partir de l’11 convocaran a tothom presencialment i d’aquí
a la tornada esperen que els concretin si han de seguir amb les classes hibrides i en quin %,
suposen que si que continuaran un parell de mesos més amb aquest format.

Classes telemàtiques
Al principi tenien poca experiència, però creuen que ara ja estan funcionant bé, com a
mínim no estan rebent tantes queixes, s’estan fent moltes hores a batxillerat, coordinant molt
amb els delegats per veure que van necessitant més o menys a nivell de contingut.
A casa fan tasques dirigides o classes online majoritàriament, classrom informació .El problema
es quan es un sol alumne confinat, llavors el profe fa el seguiment individual, però es més
complicat.
Ventilació Aules
La recomanació de la Generalitat es ventilar les aules. Van rebre propostes de purificadors
d’aire de algunes famílies i es van decidir a comprar cinc purificadors d’aire, “que no són
precisament barats”. Els han col·locat en les cinc aules més fredes, amb la idea que no faci
falta que estiguin constantment ventilades, com la resta d’aules . Això vol dir que es podran
tancar a estones. Ell filtre dels purificadors se suposa que reté els aerosols que són
susceptibles de transportar el virus, cosa que les pot fer útils després de la pandèmia ja que
filtren el material particular (PM).
Mesurar el CO₂ i treure’n aprenentatges
També disposem de dos aparells que mesuren el CO₂ de l’aire ja que guia del CSIC considera
aquest gas un bon indicador, el fet que hi hagi més o menys concentració de diòxid de carboni
en un espai es relaciona amb la qualitat de l’aire, i per tant indica si aquell espai està més o
menys ventilat, i en conseqüència si hi ha més o menys risc de transmissió per aerosols. A
l’Institut el fixen en 850 ppm, i amb els mesuradors de CO₂ han arribat a la conclusió que la
ventilació ha de ser pràcticament continua. “O tenim obert tota l’estona amb corrent d’aire o
això puja de seguida”, afirma Ros.
Ordinadors Alumnes
El departament es va comprometre a primers de curs donar portàtils pels alumnes de 3r ESO i
Professors per poder fer classes on-line, el IES va demanar que els dels alumnes fossin
Chromebooks però de moment només han arribat una part dels dels professors. Els dels
alumnes no han arribat com ha passat amb la resta de centres de Catalunya.
WIFI i internet
El centre te molta dependència d’aquesta connexió que recentment el departament va
incrementar la capacitat de 1 a 5gb però no estan notant un gran canvi, aquests dies estant
tenint molts problemes per culpa dels servidors del departament. Pot ser que ens demanin
que tornen a contractar el ADSL que vam donar de baixa.
Biblioteca
Baixa voluntària d ela bibliotecària pendent de substituir a l’espera de decisió del centre.

Aula d’estudi
Baixa de la professora per falta d’assistents. Es retornen els diners al pares que havien fet el 1r
pagament, degut a que el taller on line no funciona, s’ha consultat a les famílies i tots diuen
que si no es presencial els alumnes no es connecten.

4. Preguntes.
- Pregunten per si ja hi ha pares delegats a tots els cursos ja que una mare s’ha ofert i encara
no la han convocat a cap reunió. També pregunten la tasca a fer per els pares delegats i la
Gemma diu que només són un parell de reunions durant l’any i poca cosa més.
- El vídeo de la MARATÓ no es va poder veure on-line ja que hi havia problemes de connexió i
tampoc se sentia bé, van dir que ho intentarien penjar al TOU TUBE.
- Quan els alumnes es reincorporin el dia 11 de Gener no se sap si es faran proves COVID o no,
es sabrà al últim moment. També es diu que volen fer un cribatge massiu a tot el poble, però
no se’n sap res.
- Dilluns dia 21 hi ha classe normal.

Gràcies a tots
La reunió es dona per acabada a les 19,45hores.

