
Acta de la reunió de la Junta de l'AFA Montgròs  
 
Data: 3 de setembre de 2020, a les 18’30 h.  
 
Hi assisteixen: Sara Fernández, Aurora Arenas, Ana Carrasco, Mª José García, Cristina 

Escolà i Patrícia Sempere. 

 

No hi assisteixen: - 

 

Ordre del dia:  
 

1.- Explicar a la junta la reunió mantinguda amb l’institut. 

2.- Eleccions  junta de l’AFA. (postposada per motiu del Covid-19) 

3.- Altres. 

 

Desenvolupament de la sessió:  
 
1.- Dilluns 31 d’agost alguns membres de la junta varen mantenir una reunió amb l’institut.               

En detallem el contingut: 

- El centre ha proposat al Departament classes semipresencials a partir de 2n d’ESO             

fins a 4t. Pendents de confirmació. La proposta és tenir 15 alumnes per classe 1               

setmana al centre i 1 a casa. Tindran especial atenció als alumnes més vulnerables.              

Per a desenvolupar aquesta idea proposen que de cada grup hi hagi un cercle de               

famílies(voluntàries i sense cap responsabilitat) que en cas de necessitat puguin           

assistir als alumnes que segueixen les tasques acadèmiques des de casa. Si no surt              

cap família voluntària no es farà. (No acabem de veure clar aquest cercle de              

famílies).  

- També es vol demanar accés a la biblioteca o al Local perquè els alumnes que els                

toqui quedar-se a casa hi puguin anar en cas de necessitat. 

- El transport funcionarà igual. La Mª José va parlar amb la coordinadora del transport              

escolar del Consell Comarcal per saber si es poden adoptar mesures           

extraordinàries, com ara, que seguin sempre al mateix lloc… Però seguiran les            

mesures i la normativa marcada des del govern. 

- Tots els pares, mares o tutors legals hauran de prendre la temperatura del noi/a              

abans de que vagi a l’institut. 

- Les entrades i sortides seran per les 2 portes. 



- La cafeteria estarà oberta però ningú podrà seure a les cadires. A l’hora de dinar               

només 1 persona per taula. 

- L’actuació del centre davant d’un/a alumne/a amb símptomes de Covid-19 serà el            

següent: aïllar-lo a la infermeria del centre, trucar als pares perquè el portin al CAP i                

li facin la prova. Si hi ha més casos a la classe, s’aïllaria el grup. 

- L’EF es farà les mateixes hores i com fins ara. 

- La mascareta, en principi, se la podran treure quan estan asseguts perquè            

respectarien la distància de seguretat. Els alumnes de batxillerat aniran tots els dies i              

sempre la mascareta posada. 

- En relació a les famílies negacionistes, se li proposarà un dia la mascareta a              

l’alumnat, però si el següent dia no la porta no podrà accedir al centre. Es posarà en                 

marxa el protocol per absentisme. 

- Desapareixerà el Tokapp perquè s’utilitzarà un nou programa, ja faran una           

demostració. 

- L’Aurora i l’Ana segueixen com a representants al Consell Escolar. 

 

2.- Eleccions Junta de l’AFA instintut Montgròs. 

Els terminis per a la presentació de candidatures serà del 14 de setembre al 4 d’octubre de                 

2020 (ambdós inclosos). Caldrà enviar-les a montgrosampa@gmail.com 

Les votacions seran online el 5 i 6 d’octubre de 2020. 

Per tal de donar a conèixer aquestes dades, així com la divulgació de la necessitat de                

famílies voluntàries a l’AFA la Cristina parlarà amb l’Artur per a demanar-li que incloguin la               

informació a la presentació dels tutors/es de cada grup. Pendent: saber si cal que la               

diapositiva la fa l’Ana C. o ho inclouen ells mateixos. L’Aurora ho penjarà al facebook. 

Nosaltres presentarem: 

- Presidenta: Cristina Escolà 

- Tresorera: Sara Fernández 

- Secretària: Patrícia Sempere 

- Vocals: Aurora Arenas, Ana Carrasco i Mª José García. 

 

3.- Altres: 

L’encarregada de revisar el correu de l’AFA és la Sara. 

Sense més temes a tractar, s'acaba la reunió a les 20 h. del dia 3 de setembre de                  
2020. 

 

mailto:montgrosampa@gmail.com


 
 

El President          La secretària 

 

Joaquim Tomé Sara P. 
Sempere 

 


