
AMPA Col·legi Pompeu Fabra Salt  
 

A les 17 hores  del dia 14 de maig de 2020 es dona per oberta la sessió, es realitza de  

manera virtual mitjançant la plataforma zoom. 

 
Assisteixen:  
  

President :  Alfons Garrido  
Tresorer :  Gemma Gasau  
Secretaria :  Natalia San José  

  
Vocals :  GEMMA GASAU P3  

MIREIA CAMPS P4  
EVA BITLLOCH P4  
EVA GALLARDO P5  
NATÀLIA SAN JOSÉ 1er  
ALBERT CIURANA 1er  
ANNA ALEMANY 2º  
CINTA FRUCTOS 2º 
ALFONS GARRIDO 3er  
GEMMA BALLARIN i MIQUEL CHULIÀ 3er  
JORDI SARAROLS 4º  
LAURA MUÑOZ 4º  
PATRICIA GUAL 5é  
NURI TORDERA 5é 
JUDIT RIBAS 6é  
NEUS RODRIGUEZ 6é  
MARI DELGADO 1er ESO 
MONICA DEL RIO 2º ESO  
MARTA MUÑOZ 3er ESO  
REGINA BOVER  4º ESO  
MONICA RIVAS 4º ESO  
  

Direcció escola :  Mariona Casals   

 
S’excusen:  
  
Vocals: MIQUEL TORIBIO (P3)  

 
 
Punts de l´ordre del dia: 
 

- Valoració d´aquests darrers mesos de confinament. 
- Informació  de la previsió que hi ha pels mesos vinents/curs.  
- Comentaris o suggeriments recollits als grups classe per debatre'l a la reunió. 
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Preinscripcions:  
 
L’escola informa que s’han obert els terminis per realitzar les preinscripcions telemàtiques. 
S'ha actualitzat la web i la informació de portes obertes, s'ha enviat mail general a les famílies.                 
Activada l’atenció telefònica de 9 a 13 hores per aquest tema. Es realitzaran visites amb cita                
prèvia a l´escola amb les mesures de seguretat indicades pel departament d´Educació.  
També s'ha informat als pares de 4° ESO per les inscripcions a l'educació postobligatòria              
(batxiller i formació professional).  
 
Casals estiu:  
 
L´Ajuntament ha començat a oferir casals d’estiu. El CB Salt organitzarà el seu campus al               
Pompeu Fabra, tant per grans com per també petits (P3-P5), amb mesures de seguretat i               
activitats adequades per totes les edats. Serà un casal esportiu de tecnificació de bàsquet,              
durant l'última setmana de juny i tot el juliol, diferents franges horàries i tarifes. Nens nascuts                
2012-2002. A la tarda s’anirà a la pista esportiva. En l’opció pels petits, amb diferents activitats                
i divers, matins i dinars, no inclouria les tardes. 
 
S'enviarà informació per les preinscripcions i les ràtios, l'Ajuntament té oberta informació dels             
casals de la vila, es reservarà un dia per escola per les inscripcions presencials. 
Acollida 08:30 hores (es valoraran altres opcions si hi ha demanda). 
El CB Salt mirarà de fer una reunió informativa on-line oberta perquè tothom es pugui               
connectar. 
 
Reutilització llibres:  
 
Pel curs 2020-2021 l’escola plantejava canvi curricular i la substitució de llibres i altre material               
pedagògic, però donada la situació excepcional, aguantarà un any més. És una decisió pendent              
de confirmar.  
També es debat com es duran a terme les tasques de reutilització, especialment la recollida de                
llibres. Queda pendent de confirmar el mètode a seguir i el calendari, doncs ara mateix no es                 
pot accedir a l’escola. 
 
 
Curs vinent 
 
L’escola informa que malauradament no hi ha previsió certa sobre el començament del curs              
vinent. Es demana tranquil·litat perquè no hi ha encara informació oficial, les opcions van              
canviant i s’espera que Ensenyament pregui decisions al respecte. A mesura que hi hagi              
certeses es concretaran mesures viables i factibles per adaptar els espais i els grups. 
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Comentaris o suggeriments dels cursos recollits pels representants: 
 
Diferents representants de grups exposen les preguntes, dubtes, qüestions i queixes que han             
anat recollint: 
 

- Algunes famílies han preguntat sobre les quotes i posen en qüestió la reducció de              
només el 25%. L’escola en reafirma en la decisió que va prendre, debatuda en la               
passada reunió d’AMPA. Explica que respondrà tots els correus que li arribin en aquest              
sentit, però que no modificarà les quotes decidides. Es torna a informar que tothom              
que tingui algun problema amb el pagament a causa de la situació de crisi actual, es                
posi en contacte amb l’escola i es mirarà de trobar una solució. 
 

- Es buscarà la fórmula perquè tothom que ho vulgui pugui consultar el balanç             
econòmic i el pressupost, aprovats al consell escolar, però que no es penjarà ni es farà                
públic a internet. 
 

- Algunes famílies demanen que es retornin els llibres als petits perquè els puguin fer              
servir a casa. El problema és que no es pot accedir a l’escola. S’estudiarà la manera de                 
poder-jo fer. 
 

- També es transmet la queixa que les famílies han de gastar material a casa, com ara                
fotocòpies, o que moltes no tenen impressora per imprimir els materials que envien             
els mestres. També ho estudiaran. 
 

- Es debat el paper dels “deures” durant el confinament: dificultats informàtiques,           
necessitat d’aparells informàtics a casa, i la feina en si (un ordinador no compensa un               
mestre, temps i esforç dels pares, els petits no són autònoms). Algunes famílies creuen              
que el seu paper és excessiu en l’educació dels més petits a casa, o que els manquen                 
eines i coneixements per poder-ho fer bé. Alguns alumnes requereixen una atenció            
molt personalitzada perquè són poc autònoms, i això els genera molt estrès. Es             
comenta que qualsevol situació es comuniqui al tutor per valorar-la plegats i trobar-hi             
solució. 
 

- Algunes famílies d’infantil i primària proposen que es facin vídeo-tutories individuals.           
L’escola explica que hi ha molt poc temps per fer les tutories individualitzades, i que es                
restringeixen a casos específics per necessitats especials. Es parla de com dinamitzat            
les tutories grupals i l’escola es compromet a debatre-ho amb els mestres. 
 

- L’escola també estudiarà la implicació legal en termes de drets d’imatge de penjar             
materials de menors en obert 
 

- Alguns grups demanen a l’escola fer classes en línia d'assignatures difícils de seguir, i              
aquesta es compromet a estudiar-ho.  
 

- Es parla de problemes amb la connexió al Moodle, puntuals i que ja es va solucionar.  
 

- Es parla de l’actitud d’alguns alumnes de secundària durant l’ensenyament digital, i es             
parla de mesures que segueixen alguns instituts per evitar que desconnectin mentre el             
professor fa classe. També demanen més tutories individualitzades pels alumnes          
grans. 
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- Representants denuncien la manca de respecte d’algunes persones en els grups de            

Whattsapp. Són actituds intolerables per part d’algunes famílies que no aporten res,            
crítica destructiva i la voluntat de generar conflicte. Ens solidaritzem amb els            
representants que han d’aguantar aquesta situació. 
 

- Es debat si es rebaixarà la quota de l’AMPA del pròxim curs. Es debatrà a la propera                 
assemblea general. 

 
Comunicació final 
 
S’informa d’uns mails anònims amb un to d’amenaça que va rebre l’escola amb còpia a               
l’AMPA. Ni l’escola ni l’AMPA els han respost. Es recorda que només es respondran correus               
electrònics amb un remitent clar que s’identifiqui. 
 
En relació amb el contingut, l’AMPA es reafirma que es pot parlar de tot al si de l’associació,                  
sempre que es respectin uns mínims, hi hagi un interlocutor clar que digui a qui representa i es                  
plantegi en termes constructius. Però no es debatrà en termes d’amenaça o xantatge. 
 
Hora de finalització: 19:20 hores. 


