AMPA Col·legi Pompeu Fabra Salt
Reunió de representants de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra.
A les 20:30 hores del dia 19 d´abril de 2021 es dona per oberta la sessió, es realitza de manera
virtual mitjançant la plataforma Jitsi.
Assisteixen:
President : Alfons Garrido
Tresorer : Gemma Gasau
Secretaria : Natalia San José

Vocals :

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
ALFONS GARRIDO 4º
ESPE HUESO 5é
JORDI SARAROLS 5é
JUDIT RIBAS 1er ESO
NEUS RODRIGUEZ 1er ESO
MÒNICA DEL RIO 3er ESO
MARTA MUÑOZ 4º ESO

Direcció escola : Mariona Casals

Ordre del dia:



Col·laboració de l´Ampa despeses viatges ESO
Varis, preguntes, queixes i suggeriments
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S’inicia amb una explicació per part del president del motiu de la reunió.
A l´anterior reunió del dia 4 de març és va aprovar que l´AMPA col·laborés amb les les colònies
d´infantil i primària assumint les factures dels autobusos. Aquesta acció va permetre reduir 14
€ el cost final de les colònies amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació del major número
d’alumnes. A raó d’una proposta sorgida a la mateixa reunió, es proposa ara ajudar també als
alumnes que fan viatges de final de curs de 2n i 3r ESO (a Sort) i de 4rt ESO (a Sant Pere
Pescadors), assumint també la despesa dels autocars.
Així plantejat, però, es veu que el cost de l’operació és molt elevat (4.700 €). De manera que es
proposa una fórmula equitativa entre els alumnes d’infantil, primària i ESO.
S’opina unànimement que la mesura seria una mostra d’equitat envers totes les famílies de
l’escola. Després de debatre-ho, s’acorda que es col·labori amb 15 € per alumne. La partida que
es destinaria a això serien uns 900 € (a l’espera del número d’alumnes que s’apuntin finalment).
També es puntualitza que aquesta decisió té caràcter excepcional a causa de la situació
generada per la covid-19, i que no té per què repetir-se.
S´explica també als representants que amb aquesta decisió l´Ampa assumeix despesa
extraordinària que no tenia prevista. De manera que, sumat al fet que enguany – de forma
també excepcional – no es cobrarà la segona quota, aquest desajust quedarà reflectit en el
balanç econòmic que es presentarà al final de l´exercici actual.
Altres temes:
-

Alfons ens explica respecte a la trobada de les diferents Ampa’s de Salt amb l´Ajuntament. Hi
ha dos propostes importants per dinamitzar les diferents organitzacions:
 Oferta extraescolar única per tots els centres escolars de Salt, per evitar segregació
 Activitats conjuntes: l´Ajuntament té voluntat de dinamitzar les Ampa’s amb
activitats conjuntes (mercat, vídeos conjunts, festa final de curs conjunta) integrant
el paper de les Ampa’s al poble.
Des de direcció es valora positivament el tema de les activitats però l´oferta extraescolar de
manera única es veu complicat i no gaire clar.

-

Mireia Camps i Eva Bitlloc proposen que es realitzi una nova extraescolar de cares al nou curs:
robòtica. Parlaran amb l´entitat de Girona que la realitza i en la propera reunió ens
explicaran.

-

Referent a la festa final de curs, en les dates en que ens realitza normalment ja no estarem
en estat d´alarma, es podrà fer alguna cosa?
A nivel d´escola estan preparant una festa, s´ha preguntat a l´Ajuntament per un espai públic
amb suficient aforament (és una opció sense concretar). Altre opció és fer-ho al pati a l´aire
lliure amb només alumnes, i altre opció es convidar famílies per cicles (per dies separats).
S´ha d´esperar i veure que passa amb l´estat d´alarma i la situació en general.

-

Es tramitarà una instancia per tema de la bassa d´aigua a fora de l´escola.
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-

-

-

Cristina Font obre el debat per veure si es possible pàrquing bicicletes i patinets: és un tema
que ja s´ha parlat amb direcció i dins de l´escola no es realitzarà. Fora seria una opció però
no hi haurà vigilància.
Tema cotxes i aparcament ordenat per intentar evitar que s´aparqui a la porta o sobre les
voreres on passen els vianants (moviment de nens, famílies... ). Es va realitzar una petició a
l´Ajuntament però no es va tenir resposta.
Es parla amb la Monica per tal de reunir-se amb el tècnic que ho porta a l´Ajuntament.
El mandat de Junta actual: s´acaba i s´ha de començar a buscar nous membres , es demana
compromís i voluntat per tirar endavant, per agafar relleu i fer créixer l´Ampa....

21:45 hores, finalització.
Propera reunió maig.

