ACTA DE LA REUNIÓ D’AMPA DEL DIMARTS 25 D’OCTUBRE
DE 2016-11-10

ASSITEIXEN:
- Dolors Madeo, 4t de primària
- Laura Muñoz, 1r de primària
- Anna Cervià, P4
- Anna Alemany, P4
- Marc Pont, 1er de primària
- Miquel Chulià, P5
- Mònica Ribas, 1er ESO
- Neus Rodíguez, 3er de primària
- Dani Fernández, 4t de primària i tresorer
- Guillermina Molina, 3er de primària
- Enric Picó, 2n ESO
- Cristina Agüera, 2n de primària
- Sílvia Bagaria, 3r ESO i presidenta
- Mariona
- Sr Joan
S’EXCUSEN:
- Regina Bover, 1r ESO i secretària
- Isabel Ortega, 4t ESO
- Ariadna Mateu, 3r ESO
- Alfons Garrido, P5
- Mònica del Rio, 5è de primària i sots-presidenta

TEMES TRACTATS
1r – Revisió i aprovació de l’acta de la reunió anterior
La Regina no ha pogut assistir a la reunió i no ens ha pogut fer arribar
l’acta. Suposem que tot és correcte. La podem revisar, si s’escau, a la
propera reunió.
2n – Pessebre Vivent
- Comencem a parlar d’algunes coses, però farem una reunió
monogràfica sobre el tema.
- Llums nous i material elèctric—comprat.
- Roba blava—la Regina l’anirà a comprar el dia 31 a Barcelona.
- Hem de posar uns cendrers grossos a la porta d’entrada, molta gent
va a fora a fumar i tot queda ple de burilles, fa molt mala impressió.
Podríem posar testos amb sorra... pensem-hi.
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3r - Revisió i valoració de la FESTA DE FINAL DE CURS
Sembla que tot va anar bé, però la revisió i valoració s’ha de fer la setmana
després de la Festa, tot estarà més fresc i podrem valorar-ho millor.
Des de que es fa en divendres es venen més tiquets i hi ha més participació
dels alumnes i de les famílies. Per tant, veient que funciona, la propera
festa de final de curs serà el divendres 2 de juny de 2017. Es proposa el 2
i no més endavant per poder gaudir de l’equipament que ens cedeix
l’Ajuntament: taules, cadires, escenari, tanques i cubells d’escombraries.
La Mònica del Rio ja pot fer la instància per demanar-ho.
Cada any patim pel temps, aquest any demanarem la pista poliesportiva
per si plou, no sabem si ho acceptaran... ho provarem. També ho farà la
Mònica.
4t – Donar un cop d’ull a la web de l’AMPA i si cal actualitzar-la
Com que l’Alfons no ha pogut venir, ell i jo ens trobarem un dia i ho farem.
Si qualsevol la mira i hi troba a faltar alguna cosa que ho digui per correu i
li posarem.
També hem parlat de la web de l’escola. Sembla que va més lenta i és
complicat trobar les fotos. Potser perquè l’administrador, que és xtec, ha
fet alguns canvis. Donarem uns dies de marge i si persisteix ho
comunicarem i la direcció mirarà que hi pot fer.
5 – Créixer en família
Vàrem fer la sol·licitud pels tallers aquest mes de setembre i ens han
comunicat que no hem entrat en els d’aquest curs. Que ho tornem a provar
al gener.
A part de tornar-ho a provar també buscarem altres opcions. Estaria bé fer
una xerrada sobre les xarxes socials, ho proposarem a l’Àlex Clariol que en
va fer una el curs passat a la biblioteca Carles Rahola de Girona i va ser
molt interesant.
6 – Assamblea General de Socis de l’AMPA
La reunió es farà el dijous 17 de novembre de 2016 a les 20h, a la sala
polivalent de l’escola Pompeu Fabra. És molt important que hi assisteixin
quants més socis millor. Hi haurien de ser tots els representants de cada
curs i els responsables de les comissions.
La primera part de la quota de soci es passarà per banc el dia 10 de
novembre.
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7 – Escrit de l’AMPA per l’anuari de l’escola
Tenim una pàgina de l’anuari. La Regina i jo la prepararem, però ens
agradaria que ens donéssiu idees. - Què us agradaria que sortís?? Les idees
les passeu per correu i un cop acabada la pàgina us l’enviarem per donarhi el vist i plau. Si cal es podrà rectificar.
8 – Últim curs de la junta actual
Aquest serà el tercer curs que estem al càrrec i s’ha de buscar relleu.
9 – Canviar el dia de les reunions
com que hi ha gent que el dimarts no li va bé assistir a les reunions i ho
han expressat, les alternarem. Un mes serà el dimarts i al mes següent
serà en dijous. Com que l’assamblea es farà un dijous, la propera reunió
d’AMPA, monogràfic del Pessebre Vivent, serà el dimarts 29 de novembre.

PRECS I PREGUNTES
1 – Carnestoltes.
El curs anterior hi va haver famílies que van preguntar per què no fèiem
una comparsa i sortíem com a AMPA per carnestoltes.. No ha d’haver-hi
cap problema, es pot crear una comissió de carnestoltes. És una qüestió
que la podem plantejar a l’assamblea.
2 – Casal
Els casals d’estiu, de Setmana Santa i de Nadal no els porta l’AMPA, però
com que ens han demanat que en parléssim ho exposem a precs i
preguntes.
S’han tingut algunes queixes sobre el menjar (el porta un càtering),
d’algunes activitats, de la falta de comunicació... La direcció parlarà amb
l’empresa responsable a fi i efecte de trobar solucions als problemes
sorgits.
S’oferirà el casal de Nadal, hi ha molts dies laborables seguits. La
informació a les famílies es passarà a finals de novembre.
3 – Cues a la rotonda a l’hora de la sortida a les 17h
Es molt difícil que no s’hi facin cues perquè és una hora punta i allò és un
cul d’ampolla si tothom va amb cotxe. Potser podríem demanar que
regulessin els semàfors o que vinguessin municipals. Potenciem anar a
peu...
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4 – Aquest any no tenim la subvenció de l’Ajuntament com a entitat del
poble. No han donat cap explicació per escrit. Ho preguntarem, no paga la
pena fer una memòria i perdre un temps preciós per res.
5 – Es podria fer un grafit a la paret de l’escola?? Quan arribi el moment ja
en parlarem, pot ser una opció més endavant.
6 – Es pot posar paper de WC dins els lavabos? Abans n’hi havia però els
lavabos estaven tot el dia embossats. Tampoc hi pot haver sabó, el tiren
per terra i hi ha perill de relliscar. No hi pot haver vigilància contínua i això
fa que quants menys perills hi hagi millor.
7 – Pot ser la castanyada més participativa? La castanyada és una festa
interna de l’escola on hi participen tots els nens i nenes d’infantil i de
primària. Ve un senyor castanyer que torra les castanyes i els alumnes de
6è, vestits de castanyers i castanyeres les reparteixes a la resta de
companys d’infantil i primària.
S’acaba la reunió.
Atentament,
Sílvia Bagaria
Presidenta de l’AMPA Pompeu Fabra de Salt
Representant de 3r ESO
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