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Col.legi Pompeu Fabra Saltr
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!
Acta de Reunió:
!
Junta de l’AMPA a 25 de novembre de 2014
!

A les 21:40 del dia 25 de novembre de 2014 al Col·legi Pompeu Fabra, el
President sortint de l’AMPA Enric Picó dóna per iniciada la reunió.

!
!

Assisteixen
President :

Sílvia Bagaria

Tresorer :

Daniel Fernández

Secretari :

Regina Bover

Vocals :

Josep Frigola, Neus Mató, Montse Llorà, Rosa Ropero,
David Masó, Marc , Ramon Muñoz, Enric Picó

Direcció
escola :

Joan Casals, Mariona Casals

!

S’excusen
Vocals :

Guillermina Molina, Xavier Vilardell

Direcció
escola :

!
!
Punts de l’ordre del dia
!

1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior
2. Concreció de tasques pel Pessebre Vivent
3. Instància a l'Ajuntament per la reivindicació de millores a la
zona d'aparcament i d'accés a l’escola
4. Segon representant de cada curs
5. Sopar de cloenda d'any
6. Precs i preguntes.

!
!
!
Desenvolupament de la sessió.
!
1. Lectura de l'acta de l’última reunió
!
2. Tasques Pessebre vivent
!
!
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!
2.1 COMPRES
!
-

se n’ocupen Enric Picó i Josep Frigola:
o encarregar coques, 160
o aigues 70
o cacaolats 86 x 3 =250u
o ampolles moscatell 12l
o cinta de delimitació
o pinces d’estendre
o Enric i Josep Frigola ho van a comprar.

!

2. 2 HORARIS

!

-

-

!

Hora per quedar dissabte: pares a les 10:30. CADA
REPRESENTANT HO FA ARRIBAR A LA SEVA CLASSE PELS
PARES VOLUNTARIS QUE VULGUIN COL.LABORAR
Hora pessebre entrada nens ¾ de 6.
Tancar portals a les 17:00 amb un responsable que no deixi
passar, per evitar que hi hagi molta gent a dins del pati.

2.3 POSTA EN ESCENA

!

-

2.3.1 feines a anticipar:
o Cada tutor amb el pare/mare representant i que el
pare/mare representant ho comuniqui a la classe.
o Cortines del fons. Preparar tensors d’acer Sílvia,
Regina i Josep Frigola,
amb antel·lació al dia del
pessebre.
o Tema de llums, cal confirmar si Carles Nierga podrà, si
no, també fer-hi entrar en Víctor González i/ o Miquel
Bonet. Confirmar-ho a Sílvia Bagaria.
o Joan revisa si falten llums.
o Fotos, Martí, ! validat per Sílvia
o Vídeo parlar amb Xevi ! Sílvia hi parla
2.3.2 Altres temes:
o cicle inicial oficis
o cicle superior cova i oficis
o cicle mitjà reis al fons del pati
o infantil pagesos/es i pastors/es
o faran falta nous decorats, a nivell de professorat ja es
faran amb fullola, com a molt hi haurà despesa de
fullola

!
!
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2.3.3 Vestuari:
o Aquest any no es potenciarà el tema de l’intercanvi de
vestuari, l’any anterior va resultar molt feixuc i no va
quallar.
o Si algú vol fer donació de vestits dels seus fills es
miraria de fer un fons

!

!

!
!

2.4 RECORDATORIS
- Pel muntatge, pare/mare representant amb el seu quadre
- Repartiment coques i beguda, cada representant del curs, va
al quadre i es queda a la sortida del quadre i a mesura que
marxen els nens, s’els dona el berenar. NO ENTRAR PEL MIG
DEL QUADRE
2.5 PROPOSTES PER MILLORES
- Per aquest any, es proposa millorar la il.luminació de
l’entrada.... potser participació dels nois/es d’ESO per
il.luminar entrada, amb torxes o alguna altre cosa etc...
- Cantar nadales per part nois/es ESO a fora mentre els pares
esperen...
- Per per propers anys, fons de roba al pati de sorra a l’estil
del que fem al fons del pati.

3. Instància a l'Ajuntament per reivindicar millores a la zona
d'aparcament i d'accés a l'escola

!

Hi ha dos aspectes a presentar a l’Ajuntament:
- Instància en representació de tots els pares, per demanar la
millora del parquing i vincular als altres centres escolars.
- Fer proposta d’instància i presentar-ho al Lledoner, escola
d’adults, la Farga... etc..., per veure si s’hi adhereixen. Sílvia
Bagaria contacta amb altres centres de la zona.

!
!
!

-

Entrada escola, també fer instància perquè l’Ajuntament
retiri la barrera arquitectònica que representa.

4. Segon representant de cada curs:
P5 Cristina Agüera, mare Isaac
3er fina gual, mare Xènia
1er eso Ariadna Mateu, mare Nil

!

!

Per la resta de cursos es segueix treballant per aconseguirne.

APA Col·legi Pompeu Fabra Salt
www.pompeufabrasalt.com

!

Col.legi Pompeu Fabra Saltr

5. Sopar cloenda de curs per després de festes de Nadal
- A parlar-ne a la propera reunió que serà entre segona i
tercera setmana de gener.

!
6. Precs i Preguntes:
!
!
!
!
!

-

Revista; ja està a punt, es passarà al Punt diari, per passarla i tenir-la per Nadal.

-

Tema Biblioteca, calia passar un correu als pares per
dinamitzar-ho, cal fer-ho per no endarreri-ho més.

-

Tema resum de l’acta de reunió de l’assamblea general,
canvi de junta, acceptació de pressupost, dos representants
per aula. Recordar que les vies de comunicació son a través
dels representants de cada curs. Cal fer-ho.

-

Propostes per canviar el dia de les reunions; 20 de gener,
seguim amb el dimarts.

!

El president de l'AMPA aixeca la sessió a les 23:00h.
Vist i plau

!

EL secretari
Regina Bover

!

El president
Sílvia Bagaria
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