ACTA REUNIÓ AMPAS
CENTRES DE SECUNDÀRIA DEL BERGUEDÀ

LLOC:

Consell Comarcal del Berguedà
C. Barcelona, 49, 3r de Berga
DATA: Dilluns, 19 de novembre de 2018
HORA: De 18 a 20 h
ASSISTENTS
- Llorenç Altozano, Conseller Comarcal d’Ensenyament.
- Eduard Barcons, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà.
- Neus Padrós, Tècnica d’Educació.
- Carlota López de las Huertas, Tècnica Auxiliar d’Educació.
- Queralt Cortina, Tècnica de Joventut.
- Omar Pradell, Tècnic de Joventut.
- Mª Rosa Pujols, Directora d’Operacions de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Representants de les AMPAs dels centres de Secundària del Berguedà
Institut Pere Fontdevila, Institut de Puig – Reig i escola Xarxa.
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1. Presentació de la reunió

ORDRE DEL DIA

El Conseller d’Ensenyament, Llorenç Altozano, dona la benvinguda i presenta la reunió.

2. Tramitació electrònica dels centres amb el Consell Comarcal

ORDRE DEL DIA

S’exposa la problemàtica actual: entregar documentació en paper. A partir d’ara, tota la documentació que
s’entregui haurà de ser de forma electrònica.
Explicació de les següents accions:


AMPA – Certificat de Representant



Creació del Certificat Digital – idCAT (o ús d’un altre tipus de Certificat Digital)



Descarregar el Certificat Digital – idCAT



Creació del Certificat Digital idCAT – Mòbil

Aportacions:
L’informàtic del Consell Comarcal del Berguedà, Marc Fité, confirma que el president de l’AMPA és qui ha
d’anar a l’Oficina de l’Agència Tributària a fer la petició del Certificat de Representant de l’AMPA i es posa a
disposició de les AMPAs per atendre’ls i orientar-los sempre que ho necessitin.
Contacte: Marc Fité, mfite@ccbergueda.cat

3. Presentació Consell Esportiu del Berguedà

ORDRE DEL DIA

Es presenta el Consell Esportiu del Berguedà, definint-lo com la unió de l’àmbit educatiu amb l’àmbit esportiu
de la comarca. S’exposa la voluntat de copsar les demandes dels centres i les AMPAs des del Consell Comarcal
del Berguedà per fer-les arribar al Consell Esportiu del Berguedà i treballar conjuntament.

Es mostra la programació de les activitats per al curs 2018 - 2019 i es comenta que es faran arribar les
diapositives que han preparat els membres del Consell Esportiu del Berguedà on s’expliquen els principals
temes que es desenvolupen.
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4. Formació professional i informacions Agència de Desenvolupament del
Berguedà
ORDRE DEL DIA
-

Formació Professional

S’exposa el neguit sorgit a la reunió de directors i directores dels centres de Secundària davant la poca
demanda de Formació Professional a la comarca. Tenint en compte aquesta realitat, es creu necessari
conscienciar als pares i a les mares del valor que té aquest tipus de formació.

Des de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), s’ofereixen a fer reunions amb els pares i
mares dels alumnes de Secundària per exposar l’oferta de treball que hi ha a la comarca.

S’exposa la necessitat que les AMPAs organitzin xerrades per conèixer les sortides que ofereixen els Cicles
Formatius que es fan a la comarca.

-

Agència de Desenvolupament del Berguedà

S’explica el projecte CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA: creació d’una cooperativa, que té com a objectiu
difondre la cultura emprenedora entre els alumnes de Primària.

Es donen a conèixer projectes que donen continuïtat al projecte Cultura Emprenedora a l’escola a Secundària:


Projecte EJE: proposa a l’alumnat crear i gestionar la seva pròpia mini-empresa. La forma jurídica
escollida és la societat cooperativa. D’aquesta manera, la cooperativa creada a l’aula establirà
relacions comercials amb mini-empreses d’altres comunitats autònomes o països amb l’objectiu
d’importar i exportar productes entre si. Els productes importats seran comercialitzats en el mercat
local per a posteriorment analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts a l’igual que
qualsevol empresa real.



Innova Petit, Projecte Educatiu de Tecnologia, Innovació i Treball: planteja a l’alumnat la creació
d’equips d’innovació d’entre 3-4 alumnes. Al llarg de tot el curs escolar cada equip dissenya i crea un
producte innovador a partir de la participació en tallers de generació d’idees, escollint l’objecte del
seu entorn que volen millorar, treballant la imatge corporativa, el prototip del projecte, etc. Al
finalitzar el curs es clou amb una exposició pública de tots els prototips davant d’un jurat expert,
familiars, amics i companys.
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I projectes per majors de 18 anys:


Escola d’Estiu per a persones Emprenedores



Concurs Idees Emprenedores del Berguedà

Contacte: Rosa Pujols, pujolscr@adbergueda.cat

5. Revisió registre sol·licituds beques

ORDRE DEL DIA

S’explica que des del curs passat es va canviar el sistema de sol·licitud de beques. El Consell Comarcal es va
apropar als centres educatius per ajudar en la tramitació de les beques, es va fer un desplegament important
de recursos humans que es desplaçaven als municipis i es va posar personal de suport a l’Oficina Jove per
poder atendre les escoles i els instituts de Berga.

S’anomenen les beques que ofereix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que es
gestionen des del Consell Comarcal:


Transport escolar



Menjador escolar (per alumnes de Primària i alumnes d’escoles concertades de Secundària)

Es demana a les AMPAs un reforç de cara al curs que ve a l’hora de fer difusió als pares per tal d’agilitzar els
tràmits, fer un recordatori dels dies que s’anirà al municipi a fer el suport.

6. Coordinació activitats AMPAs i informacions varies del Consell
Comarcal
-

ORDRE DEL DIA

Beques

S’anomenen les beques de Secundària Postobligatòria que surten a finals d’agost però es comencen a
gestionar a partir del mes de setembre, mes que cal marcar al calendari per fer la tramitació de beques.

Des del Consell Comarcal es demana poder assistir a les escoles explicar-ho a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat.
Cap al mes de maig, es recomana poder fer xerrades informatives tant amb els alumnes com amb els pares i
mares per assegurar-se que aquest tipus d’informació arriba a tothom.
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-

Transport escolar

S’expliquen els canvis introduïts recentment relacionats amb el transport escolar:


Les monitores disposen d’unes tauletes tàctils amb les que poden passar llista i anotar possibles
incidències i enviar-les directament al centre i al Consell Comarcal. Utilitzant les noves tecnologies,
els centres tenen la informació de manera immediata i saben quins alumnes han arribat amb el
transport i quins no.



S’enviaran a les famílies els números de telèfons vinculats a les tauletes de cada monitora perquè es
puguin posar en contacte amb la monitora de la ruta del seu fill/ de la seva filla. Serà el telèfon de
contacte de la família amb la monitora i de la monitora amb la família.

S’exposa que estan sorgint conflictes conductuals en diferents línies de transport escolar i es demana que es
reforci el compromís de complir les normes i tenir un comportament adequat per parts dels alumnes .

7. Presentació del Punt de Voluntariat

ORDRE DEL DIA

Es presenta el Punt de Voluntariat del Berguedà que s’ha engegat des del Consell Comarcal del Berguedà i
que està ubicat a l’Oficina Jove. Aquest espai vol ser:


Un Punt de referència per qualsevol tràmit, consulta o acompanyament que tinguin les entitats en
el seu dia a dia.



Un Punt de formació per a qüestions útils per a la gestió diària de les entitats.



Un Punt de difusió del voluntariat a la comarca.

En aquest mateix punt, s’informa que:


Es posarà en marxa el conveni ACTIVA’T per a certificar les competències adquirides en experiències
de voluntariat, dirigit a les persones joves (menors de 30 anys).



Les entitats hauran d’omplir una enquesta que es dirà PANORMÀCIS i a partir d’aquesta informació
es farà una actualització dels cens d’entitats del Berguedà per tal de tenir un mapa de la realitat
associativa de la comarca.
Contacte: Albert Grimau, agrimau@ccbergueda.cat



Des de l’Oficina Jove s’organitzen xerrades i tallers dins el servei de prevenció i detecció de
drogodependències. Per exemple, està previst que les setmanes abans de Patum es faci una
exposició i tallers relacionats amb el consum d’alcohol.
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Des de l’Oficina Jove s’organitzen tallers per a pares, formació que té una durada de 2 hores un dia
a la setmana i durant tres setmanes. Si a nivell de pares hi ha una demanda concreta, des del Consell
Comarcal es pot oferir formació relacionada amb el tema en qüestió.
Contacte: Omar Pradell, opradell@ccbergueda.cat

Aportacions:
Havent detectat la mancança de participació dels socis de les AMPAs a les reunions internes que s’organitzen,
es proposa fer un curs adreçat a les AMPAs per motivar la participació de tots els seus membres.

8. Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA

En aquest últim punt, des de l’Oficina Jove s’ofereixen a fer xerrades del sistema educatiu actual perquè les
famílies en tinguin coneixement (es dona informació que serveix tant per pares com per alumnes).

S’entrega una fitxa de dades bàsiques perquè els representants de les AMPAs l’omplin i es pugui actualitzar
la base de dades.

Des de l’AMPA de l’escola Xarxa es comunica que estan molt contents de poder participar a l’Esport Blanc
Escolar (projecte en el que participen alumnes de Primària) i agraeixen que el Consell Comarcal del Berguedà
també ofereixi aquest projecte a escoles concertades de la comarca.

Per últim, des del Consell Comarcal del Berguedà es proposa fer reunions més periòdicament i s’anima a
les AMPAs a que participin d’aquestes.
Des del Consell Comarcal s’enviarà l’acta i les presentacions de les intervencions a totes les AMPAs.
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