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A    les    20  hores    del    dia   21  d'octubre   de    20201   es    dona    per    oberta    la    sessió,    es    realitza                     

 de   manera     presencial   al   porxo   de   l'escola   (es   mantenen   mesures   Covid19).   

Assisteixen:      

S´excusen:      

Cinta   Fructos,   Esperança   Hueso,   Cristina   Brugués,   Patricia   Gual,   Monica   del   Rio   

  

Orde   i   punts   a   tractar:   

✔ Inici   del   curs   
✔ Presentació   del   curs   per   part   de   l´escola   
✔ Esdeveniment   del   50è   aniversari   de   l'escola   
✔ Canvi   de   Junta   (eleccions)    
✔ Convocatòria   Assemblea general    
✔ Varis,   preguntes,   queixes   i   suggeriments    

President     :      Alfons     Garrido      

Tresorer     :      Gemma     Gasau      

Secretaria     :      Natalia     San     José      

    

Vocals     :      BARBARA   VALENTÍ   P4   

GEMMA     GASAU     P5     

MIQUEL   TORIBIO   P5   

EVA     BITLLOCH    ,   1er     

MIREIA   CAMPS,   1er   

LAURA   CAMACHO,   1er   

CRISTINA   FONT,   2º   

EVA   GALLARDO   2º   

NATÀLIA     SAN     JOSÉ     3er   

ALBERT     CIURANA    i   CARLA   CASALS    3er   

ALFONS     GARRIDO     5è   

MIQUEL   CHULIÀ   5è   

JORDI     SARAROLS     6è   

RAMON   MUÑOZ   1º   ESO   

JUDIT     RIBAS     2º   ESO    

NEUS     RODRIGUEZ     2º   ESO      

Direcció     escola     :      Mariona     Casals     i   Xavier   Sagrera   
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S´inicien   les   reunions   per   aquest   curs   2021-2022.   

Mariona   ens   explica   aquest    inici   de   curs :   

- Bon  inici,  s'apliquen  les  mesures  Covid19  indicades  pel  departament  d'Educació.  Cap             
incidència   important   i   cap   curs   confinat.     

- Els   grups   estan   plens,   hi   ha   vacants   a   P5   i   4ª   de   l´ESO   
- Els   pares   poden   tornar   a   entrar   a   l'escola,   horaris   i   entrades   pautades.     
- S'han  iniciat  les  ac�vitats  extraescolars:  judo,  escola  espor�va,  escola  de  basket,             

basket,   anglès,   robò�ca   (novetat)   i   natació.   Tot   ok.     

Aquest   any   es   el    50   aniversari   de   l´escola .     

Estan   programades   accions   a   nivell   d'escola.   El   professorat   ha   format   una   comissió.     

Durant  la  setmana  del  25/10  (propera  setmana)  es  realitzarà  un  acte  senzill  per  la  inauguració  i                  
perquè   els   alumnes   també   visquin   la   celebració.     

Si  no  hi  ha  canvis  (pandemia),  també  es  celebrarà  durant  nadal/marató  i  amb  una  lectura                 
con�nuada   durant   el   mateix   cap   de   setmana.   

S'han   creat   dues   ac�vitats   digitals:     

- recull   fotogràfic,   obert   a   tothom   
- 50  anys  en  50  paraules:  contacte  amb  50  persones  amb  un  vincle  amb  l'escola  (en                 

diferents  èpoques),  perquè  triin  una  paraula  i  a  par�r  d´aqui  es  presen�  un  text/relat  o                 
o   imatge   que   els   connec�   amb   el   Pompeu   (el   poder   de   les   paraules!).   

Hi  hauran  accions  alumnes-professorat:  els  alumnes  de  l´ESO  estan  treballant  les  diferents              
decades   d´aquests   50   anys   (musica,   no�cies,   fets   històrics…)     

A  par�r  d'aquí,  s'ha  de  mirar  quines  accions  podem  fer  perquè  par�cipin  les  families                
(Ampa-escola).   Una   idea   podria   ser   par�s   de   veterans   de   basket????     

  

Nadal-   pessebre   i   festa   fi   de   curs:   

Si  tot  con�nua  igual,  la  idea  es  poder  realitzar  aquestes  festes  i  adaptar  el  format  sobre  tot  per                    
l'aforament  que  es�gui  permès  a  les  dates  indicades  (ex:  escalonar  assistència,  tanques  �pus               
filera…)   

Comissió   de   Reu�lització   de   llibres:   

Mari,  responsable  de  la  comissió  no  està.  Mariona  ens  explica  el  tema  del  canvi  curricular  i                  
llibres.   De   moment   no   llicències,   excepte   pel   materia   Innovamat.     

Es  parla  de  les  incidències  i  els  llibres  inclosos  dins  del  programa.  S´afegirà  una  compra  de                  
llibres   de   lectura   obligatoria   (la   idea   és   1   llibre   per   curs).   Pendent   decidir   quotes.   

  

  

  



AMPA       Col·legi     Pompeu     Fabra     Salt     
  
  

Canvi   de   Junta:   

Finalització  del  període  de  la  Junta  actual.  Carla  Casals,  Albert  Ciurana,  Judit  Ribas  i  Neus                 
Rodriguez   presenten   la   seva   candidatura.   

A   P3   hi   ha   una   familia   voluntaria   per   ser   representant.     

S'acorda  que  l'Assemblea  General  de  socis  de  l´Ampa  es  realitzarà  el  proper  1 0  de  novembre  a                  
les   20:30   hores   de   manera   telemà�ca .   Convocatòria   per   totes   les   famílies.     

  

21:15   hores   es   dona   per   finalitzada   la   reunió.     


