Col.legi Pompeu Fabra Salt

Acta de Reunió de la Junta de l’AMPA a 6 d’octubre de 2015
A les 21:30 del dia 6 d’octubre de 2015 al Col·legi Pompeu Fabra, la presidenta de l’AMPA
Sílvia Bagaria dóna per iniciada la reunió.

Assisteixen
President :
Tresorer :
Secretari :
Vocals :

Silvia Bagaria
Dani Fernández

Regina Bover

Alfons Garrido P4, Marc Pont P5, Ramon Muñoz 1r, Neus
Rodriguez 2n, Dolors Madeo 3r, Enric Pico 1r eso, Ariadna
Mateu 2n eso, Isabel Ortega 3r Eso, Rosa Ropero 4t Eso
Direcció escola : Joan Casals, Mariona Casals

S’excusen
Vocals :

Del curs de 4t, del curs 5è,

Punts de l’ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Revisió i aprovació acta reunió anterior
-Extraescolars, curs 2015-2016
- Activitats i sortides curs 2015-2016
- Convocatòria assamblea general de socis
- Temes a tancar del curs anterior:
a. captar necessitats de xerrades com captar-les?
b. 2 presentacions de llibres al llarg de l’any per Nadal i per Sant Jordi
c. web operativa al curs 2015-2016
d. plantejar-nos si volem engegar una fira d’intercanvi, de material escoalar,
roba, etc... llibres lectura.
e. Pilotes al pati, es tanca el cercle i s’ha d’avaluar quin material cal comprar per
estimular el joc alternatiu a les pilotes.
6. - Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió.
1. Revisió i aprovació de l’acta de reunió anterior.
Es dóna per aprovada l’acta de la reunió anterior.
2. Extraescolars curs 2015-2016
S’ha augmentat el número d’alumnes que fan extraescolars i han triat 160 inscripcions.
Scratch s’ha hagut de deixar el de secundària, s’ha fet un sol grup.
Teatre, 2 grups petits, però de moment es tira endavant els grups ella es queda tota la
facturació fins que passi de 150 que després es destinaria a material.
Bàsquet vinculats a Club bàsquet Salt a nivell logístic
Adhesió a juguem, fem escola de bàsquet a 1r i 2n primària fer-ho saber als pares
perquè hi tinguin accés.
Piscina escolar pompeu, ha canviat la coordinació i ho porta Cristina Alarcón.
Anglès i escola esportiva, quotes quatrimestrals, l’escola ja avisa als pares.
Criteris de facturació. Segons els nous criteris fiscals des de l’escola
3. Activitats i sortides curs 2015-2016
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Es proposa anar a veure mar i cel per part del claustre, i que des del fons d’AMPA, es
pagui l’entrada i els pares el desplaçament. Això canvia respecte el que sempre s’ha fet
i per això es proposa a la reunió.
Seria equivalent a la sortida del primer trimestre, s’hi va el 22 d’octubre, 113 entrades
a 15 euros. S’accepta la proposta per part dels vocals d’ampa reunits.
4. Convocatòria assamblea general de socis.
-estat comptes
- resum d’activitiats
- p3 passar paperets per voluntaris per formar part d’ampa preparar un correu perquè
la mariona els passa correu aprofitant la convocatòria de l’assamblea.
- divendres o disssabte i dia de calendari.
Proposta cap de setmana del 5..... a establir
Dia 5 de novembre a les 21:00
Presentació web ampa
Informació sobre les comissions – reutilització, xandalls, biblioteca,

5. Temes a tancar del curs anterior
- xerrades fer doodle a partir de la propera reunió, es passa informació per correu
als vocals perquè s’ho mirin.
- internet segura? Amb mossos també es pot fer. Mariona demana la xerrada
- presentació de llibres per nadal i sant jordi. Dolors ens posa al dia per la xerrada de
Nadal. A la propera reunió ens diuen
- a nivell web :
o posar les comissions amb detall, i fer un taulell d’anuncis i d’intercanvi
o Parlar de comissions especialments reciclatge
- fira d’intercanvi de material.... decidir a la propera reunió si es tira endavant
- un dia sense futbol, grups classe organitzen a què es pot jugar, de moment no fa
falta material, tot i que Mariona proposa material didàctic per les noves
estratègies de càlcul.... per partida aproximada de 500 euros, ens passa proposta
més detallada a la propera reunió, ho està treballant.

6. Apunts de les comissions de Xandalls, Reutilització i Biblioteca
a. Xandalls, s’ha canviat el dia a dimarts, s’utilitza l’aula polivalent, es valora
positivament
b. Reutilització. Reforçar l’elena, es vol posar en marxa un sistema de codificació
de llibres i d’alumnes per codi de barres, hi pot ajudar una mare de 3r eso, per
codificar alumnes es pot fer servir tci
c. Comissió biblioteca, engeguen.
7. PRECS I PREGUNTES
Pares de p4, proposen canvi d’horari de la reunió de curs, a les 21:00. Ara estan totes
convocades, de cares al proper any es proposarà.
Dani: No hi ha diferència de preu entre l’eventual de 2 o 3 dies i el talonari de 10
tiquets. A l’esporàel preu de bloc de 10 tiquets amb el esporàdic és el mateix, es viu
com una facilitat per part de l’escola ja que els eventuals si avisen se’ls descompta el
dia .
Es demana a la direcció de l’escola més anticipació en comunicar els llibres de lectura
pels nens de segon d’ESO per anticipar la compra.
Propera reunió dimarts 10 2/4 de 10
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La secretària de l'AMPA aixeca la sessió a les 23:30h.
Vist i plau
La secretaria
Regina Bover

La Presidenta
Sílvia Bagaria
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