ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 D’OCTUBRE DEL 2020
Identificació de la sessió
Núm:2 – Curs 2020-2021
Data: 11 d’octubre de 2020
Horari: de 21:30 a 22:30
Format virtual

Assistents:
Soledad Domínguez, Presidenta
Jordi Arregui, Vicepresident
Javier Paredes, Secretari → No assisteix per 1ª vegada. No delega vot
Josep Cardona, Tresorer
Vocals:
Noelia Belén.
Laia Arañó
Begoña Bover
Olga González
Mónica Giménez → No assisteix per 1ª vegada. No delega vot
Mireia González → No assisteix després que va comunicar que no continuarà a la Junta
Francesc Font
Altres assistents:
Yolanda Oliver
Jordi Macarrilla
Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i Aprovació de l’acta anterior
Resposta consulta a Justicia sobre Assemblea virtual
Socialització de Llibres
Informació recollida sobre purificadors d’aire i filtres HEPA
Moviment camions al voltant de l’escola
Torn obert de paraules

Acords:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
En absència del secretari, posposem a la propera reunió l’aprovació de l’acta.

2. Resposta consulta a Justícia sobre la possibilitat de fer un Assemblea virtual
La presidenta informa de la resposta que ens ha donat el departament de Justícia sobre la
possibilitat de convocar la pròxima assemblea en format no presencial malgrat és un supòsit
no previst als estatuts de l’Associació. La resposta que he obtingut per escrit és la següent:

Data d'emissió: 02/10/2020
En resposta a la vostra consulta, us comuniquem que fins al 31 de desembre de 2020 us
podeu reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya,
encara que els estatuts de l'entitat no ho prevegin.
Trobareu aquesta i d'altra informació relacionada en aquest
http://justicia.gencat.cat/ca/coronavirus/pmf/Associacions-i-fundacions/

enllaç:

Esperem que aquesta informació us sigui útil i restem a disposició vostra per a
qualsevol altra qüestió.

Vist que no hi ha problemes, la Junta acorda fer una prova a la propera reunió ordinària,
prevista per al 10 de novembre. Utilitzarem la plataforma meet. Dies abans de la reunió
informarem a les famílies de la convocatòria i demanarem inscripció prèvia per mail, per tal de
poder incloure als pares i mares que vulguin participar. Si veiem que tècnicament funciona bé,
en aquesta reunió fixarem data per a l’Assemblea General Anual que es farà amb el mateix
sistema.

3. Socialització de Llibres
Les famílies noves que s’han incorporat a primària han fet la inscripció al projecte de
socialització de llibres.
Finalitzada la recollida de diccionaris i atles cedits, que ha tingut un resultat força discret, hem
fet la comanda dels diccionaris i atles necessaris per a les 3 aules de tercer de primària i per a
les 3 de quart que utilitzaran els atles. La llibreria s’encarrega de folrar els nous materials i els
entregarà tan aviat estiguin.

4. Informació recollida sobre purificadors d’aire i filtres HEPA
Tal i com vam acordar a la darrera reunió arran la proposta d’un membre de la Junta i la
petició d’un grup de famílies, hem fet una recerca sobre la idoneïtat d’instal·lar purificadors
d’aire a les aules.
Hem parlat amb un parell d’enginyers tècnics especialistes en ventilació i també amb el
responsable de l’empresa de ventilació Casals que comercialitza aparells d’aquest tipus. I la
conclusió és que no és la solució més adequada per a l’escola. Els filtres HEPA son efectius i
adequats a espais molt concrets com ara els quiròfans perquè formen part d’un sistema de
ventilació complex i potent. Un bon filtre HEPA, certificat, està format per diferents capes de
teixit atapeït , amb gruixos importants. Per tant, necessiten anar acompanyats de màquines
potents ( que consumeixen molta energia i generen força soroll) i requereixen també d’un
manteniment constant i adequat. Els aparells portàtils que s’han començat a comercialitzar
arran la pandèmia eliminen virus i bacteris de l’aire que passa a través d’ells, però és complicat
garantir que tot l’aire que hi hagi a una aula passarà efectivament pel filtre. A més, aquests
aparells NO eliminen el CO2 perquè no incorporen aire nou a l’espai. Per tant, no son en cap
cas una alternativa a la solució més eficaç i senzilla: fer una bona estratègia de ventilació,
mantenir les finestres obertes i també alguna porta interior per assegurar que hi ha circulació
d'aire.
Els experts que hem consultat coincideixen que aquests filtres poden generar una falsa
sensació de seguretat i fer que baixem la guàrdia respecte de la importància de la renovació
d’aire. Més enllà de la COVID, un espai carregat de CO2 dificulta la concentració dels alumnes.
Acordem que demanarem a l’escola que facin una bona planificació respecte a la ventilació (el
departament d’Educació està enllestint un document amb recomanacions que han d’enviar en
breu a tots els centres escolars) encara que això suposi que els nostres fills hagin d'anar una
mica més abrigats i encara que es perdi energia quan funcioni la calefacció.

5. Moviment camions al voltant de l’escola
No hem tingut resposta del correu electrònic enviat a l’Ajuntament recordant-los que l’horari
d’entrada i sortida de l’escola s’ha ampliat i que recordin als responsables de les obres que
s’estan fent al voltant de l’escola el seu compromís d’evitar moviment de vehicles de grans
dimensions coincidint amb l’entrada i sortida dels alumnes. Abans d’insistir amb l’Ajuntament
preguntarem a l’escola si ells han tingut contacte i/o resposta al respecte.

6. Torn obert de paraules.
Un dels integrants de la Junta ha fer la feina de revisió i actualització de les Bases de dades.
En paral·lel hem començat la recerca d’alguna empresa o entitat a la que puguem contractar
per tal que s'encarregui de la part comptable i de la gestió de la base de dades de l'Ampa.
Seguim buscant

No hi ha cap punt més tractat. La presidenta aixeca la sessió, de la qual, ella mateixa, en
absència del secretari, estén aquesta acta.
Vist i plau
El secretari

La Presidenta

