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Des de la direcció de l’escola, la Mariona explica i motiva les mesures econòmiques
que es portaran a terme per fer front a les conseqüències de la situació excepcional
que afecta tant a l'escola com a la nostra societat en general, i especialment a les
famílies.
-

Es comença plantejant la situació econòmica de l’escola i es motiva la reducció
del 25% de la quota d’aquest mes d’abril.

-

Per aclarir conceptes, la Mariona explica el funcionament del concert de
l´escola, i aclareix que aquest, en cap cas, no arribar a cobrir ni de lluny la
totalitat de les despeses del centre, com poden ser personal, subministres,
material, assessories, manteniment d’edifici, crèdits i altres, que son
majoritàriament despeses fixes.

-

Tot seguit la direcció motiva la decisió d´aplicar un 25% de descompte a la
quota mentres duri aquesta situació d’excepcionalitat. Tampoc no es facturarà
servei de menjador, acollida ni extraescolars fins que es torni a l'activitat
normal. Totes aquestes mesures estan recollides al mail enviat per direcció el
dilluns 30 de març.

-

La Mariona explica que les recomanacions econòmiques de la patronal del
sector son de mantenir les quotes, ja que les despeses fixes dels centres són
elevades. Amb tot, entre les diferents opcions que se sap que han pres altres
escoles concertades de Salt, el Pompeu Fabra ha pres la decisió d´aplicar el
descompte del 25%, un mesura més favorable per les famílies.

-

La Mariona també subratlla que, davant aquesta situació d’excepcionalitat, les
famílies que en aquest moment no puguin fer front el pagament de la quota,
poden

posar-se

en

contacte

per

mail

amb

direcció

de

l´escola,

escola@pompeufabrasalt.cat abans de divendres 3 d’abril, per buscar
solucions alternatives que facilitin el seu pagament.
-

La Mariona també explica que s’ha decidit reduir les colònies previstes per
primària a una sola nit - si al final s’arriben a fer - , de manera que, segons ja
s’explica en el mail de la direcció, aquest abril es retornarà l'import de la
segona quota de les colònies a aquelles famílies que l’haguessin pagat.
L’escola ja havia fet un primer pagament a la casa de colònies, que de moment
no s´ha recuperat. Per això s´estudia la possibilitat de pactar amb la casa una
compensació pels imports de les colònies del proper any.
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-

A nivell educatiu, durant les properes setmanes es continuarà la lineal
d´actuació amb els alumnes que s’està duent a terme fins ara. Direcció ens
comenta que s’han portat a terme diferents videotrucades amb els pares i
alumnes dels cursos. S’està fent seguiment i s´estima que un 95% dels
alumnes de l'escola continuen amb el ritme d'activitats escolars de forma virtual
(dins de la situació familiar individual).

-

Per això, es començarà la 3a avaluació amb l’aula virtual. El professorat està
preparant recursos i activitats adaptades a cada nivell per poder portar a terme
una avaluació dels alumnes que duraria fins que s’acabi el període de
confinament. A partir de 3r de primària continuaran a través de la plataforma
Moodle. Per a la resta de cursos els pares rebran instruccions específiques,
tasques i recursos per mail.

-

De moment, malgrat la incertesa, les activitats del mes de juny i les sortides de
de 2º i 4º d´ESO es mantenen. Les recomanacions són que és facin moltes
activitats a l´aire lliure al juny.

-

ELs representants de diferents cursos proposen idees i millores que
comuniquen les famílies:

mails setmanals, tutories directes o vídeos per

mantenir el contacte entre alumnes més petits.
-

Respecte a la festa final de curs, el material està demanat fa temps i de
moment es manté tot igual, doncs no hi ha criteris de valoració suficients per
saber amb certesa si es podrà celebrar.

-

Les preinscripcions de nous alumnes, les preinscripcions pel batxillerat dels
alumnes de 4rt o cicles formatius estan parades fins rebre noves indicacions
per part del departament d’Ensenyament.

-

Malgrat la incertesa i els pronòstics per a les properes setmanes de l’evolució
de la pandèmia, tot apunta que fins a finals de maig o principis de juny no es
podrà tornar a la normalitat. No sembla probable que des del Departament
d’Ensenyament es vulgui allargar el curs per recuperar matèria. Per tant, una
opció seria reprogramar els cursos de l´any vinent amb la matèria pendent. Tot
i això, s’estarà atent a les instruccions que es facin arribar des d´Ensenyament.

AMPACol·legiPompeuFabraSalt
Aquesta situació es difícil per tothom. L’escola recorda que l’activitat del professorat
continúa i que la relació amb els alumnes és molt important. Per això s’està treballant
amb l’ajuntament perquè totes les famílies puguin disposar dels recursos necessaris
per seguir el curs a distància.
Sense més, aixequem la reunió virtual a les 18:05 hores.

