AMPA Col·legi Pompeu Fabra Salt
A les 20:30 hores del dia 04 de març de 2021 es dona per oberta la sessió, es realitza
de manera virtual mitjançant la plataforma meet.
Assisteixen:
President : Alfons Garrido
Tresorer : Gemma Gasau
Secretaria : Natalia San José

Vocals :

BARBARA VALENTÍ P3
CRISTINA BRUGUÉS P3
GEMMA GASAU P4
MIQUEL TORIBIO P4
EVA BITLLOCH P5
LAURA CAMACHO P5
MIREIA CAMPS P5
EVA GALLARDO 1er
CRISTINA FONT 1er
NATÀLIA SAN JOSÉ 2º
ALBERT CIURANA 2º
CINTA FRUCTOS 3er
ALFONS GARRIDO 4º
MIQUEL CHULIÀ 4º
PATRICIA GUAL 6º
ESPE HUESO 5é
JUDIT RIBAS 1er ESO
NEUS RODRIGUEZ 1er ESO
MÒNICA DEL RIO 3er ESO
MARTA MUÑOZ 4º ESO

Direcció escola :

S´excusen:
Jordi Sararols,

Mariona Casals

AMPA Col·legi Pompeu Fabra Salt
Ordre i punts a tractar:





Colònies
Portes obertes escola
Acció de l´Ampa fins final de curs
Varis, preguntes, queixes i suggeriments

Mariona ens explica la situació referent a les sortides del centre i colònies.
Es mirarà de poder realitzar el màxim d´activitats dins del projecte educatiu, amb la nova
normalitat i situació.
L´any passat no es van poder realitzar colònies (suspeses per confinament general), la reserva
es va guardar i aquest tema ja es mou des de febrer d´aquest any.
Les colònies estan previstes pel cicle inicial i per primària, la previsió de dates és 21 i 22 abril a
Can Sans per infantil i primària 19 a 21 maig a Can Solà.
La casa de colònies ofereix totes les garanties de seguretat. Sobretot, grups estables.
A la casa, només estaran els alumnes i professors del Pompeu Fabra de Salt.
Les mesures de protecció són semblants a les escoles: reducció de places, mantenir grups
bombolla, aforaments d’acord amb la normativa, ràtios habitacions, espais segmentats,
menjador, protocol per entrades i sortides….
La perspectiva de l´escola es que no es menys segur que l´activitat pròpia de l´escola. Les
activitats es miraran de fer a l´exterior i els professors aniran ja vacunats.
Primària: 143 € / alumne (3 pagaments)
Infantil: 99 € /alumne (2 pagaments)
Mínim d’assistència: no hi ha un mínim, els números ja estan comptats: sobre 18-20 alumnes.
Si per normativa PROCICAT no es poguessin realitzar es tornarien els diners a les famílies. Judit
consulta que passaria en el cas de confinament de grup o família: es tornarien els diners per
confinament o malaltia però no si es una causa no justificada.
En el cas que alguna família es volgués apuntar més endavant potser hi ha possibilitat per
quadrar tot i hi hagi disponibilitat però no es pot assegurar.
Alfons proposa finançar el preu dels autobusos, que l´Ampa faci una aportació econòmica per
reduir el cost per família (s´ha calculat que uns 14€ per alumne). La Junta ha parlat aquest tema
i ha fet números, es pot assumir, generarà un benefici-despesa d´uns 2600€. Realitzem votació
i s´aprova proposta.
Mariona informarà a les famílies a la carta que s´enviarà demà mateix, ha de donar temps per
poder realizar el fraccionament dels pagaments (3 en total).
Referent a aquesta aportació, Mònica informa que també tenim els alumnes de l´ESO que fan el
viatge a Sort i aquest any no s´han realitzat activitats per recaptar diners. Restarà pendent rebre
informació per veure com podem col·laborar/ajudar.
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Canviant ja de tema, Mariona ens informa del debat respecte al nou decret d’admissió. Es crearà
una taula per planificar les places escolars però aquest curs no hi ha cap afectació.
Referent a l´activitat de l´Ampa, no es realitzarà formacions ni activitats on line, fins que es pugui
realitzar de manera presencial per engrescar i motivar a les famílies .
Per la festa fi de curs, no es podrà realitzar però s´intentarà buscar un altre format. Es pot
plantejar alguna acció? Activitat a l´aire lliure? Pendent.
La jornada de portes oberts serà el 13/03, tot amb la normativa actual (grups de 10 persones, 2
grups per infantil, 2 per primària i 1 d´ESO), actualment s´estan realitzant entrevistes personals.
De cares al proper any, hi ha 1 vacant a P5 i vacants per primer. Es realitzarà tot telemàticament.
Eva Gallardo consulta passat la situació actual de la Covid es modificarà la relació de grups de
classe que hi ha actualment, Mariona ens diu que el més probable és una extensió a altres cicles
formatius. Potser en moments concrets es puguin separar grups però creu que s´anirà a més.
Per la propera reunió, després de Setmana Santa restarà pendent:
-

Informació del nou centre educatiu, Institut Sunyer? Hi ha informació que els terrenys
del costat de l´escola son per equipament esportiu de la vila.
Aportació pel viatge a Sort de l´ESO?
Cobrament 2a quota Ampa? es mirarà de cobrir si cal amb fons propis
Varis

A les 22:25 hores es dona per finalitzada la reunió.

