
AMPA col.legi Pompeu Fabra Salt

A les 20:10 del dia 25 de novembre de 2021 s’inicia la reunió al menjador
de l’escola.

Assisteixen

Presidenta:          Carla Casals
Vicepresidenta:  Neus Rodriguez
Tresorer:              Albert  Ciurana
Secretaria:           Judit Ribas

Vocals:                   Barbara Valentí  P4
Gemma Gasau i Miquel Toribio P5
Laura Camacho, Eva Bitlloch i Mireia Camps 1r
Cris Font i Eva Gallardo 2n
Natalia San José, Carla Casals i Albert Ciurana 3r
Cinta Fructos 4rt
Neus Mató i Miquel Chulià 5è
Toni Alba i Jordi Sararols 6è
Neus Rodríguez i Judit Ribas 2n ESO

Direcció escola:        Mariona Casals i Xavier Sagrera

S’excusen

Vocals: Sara Planas i Paula Xifra P3
Cristina Brugués P4
Mari Delgado 3r ESO

No assisteixen

Representants de les classes de 1r ESO i 4rt ESO.

Punts de l’ordre del dia:

1-Pessebre Vivent
2-Informacions diverses
3-Torn obert de paraula



Pessebre vivent:
La Mariona i la Carla informen que segons normativa covid actual no tenim
problemes per fer el pessebre, ja que tot és a l'exterior. La data
prevista és el 18 de desembre, ens explica la idea que tenen per fer els
quadres i que pròximament s'informarà les famílies. Les mestres de cada
cicle es posaran en contacte amb els representants d'AMPA per fer
extensiu a les famílies en què es pot col·laborar de cara a la decoració dels
quadres. Proposa fer entrades esglaonades a l'hora de deixar els nens i
nenes.
A les 18.00 s'obriran portes, la idea inicial es fer dos torns d'entrada amb
circuit circular on els representants de cada cicle ajudaran a organitzar
entrades, sortides i la circulació de la gent per evitar aglomeracions i poder
mantenir distàncies. Pel que fa a la recollida dels nens i nenes un cop els
assistents siguin a l'exterior se'ls anirà avisant esglaonadament de P3 a 6è.
S'acorda amb els representants donar per berenar als alumnes un brioix
amb xocolata de can Currius i beguda.
Es demana la col·laboració dels pares i mares de l'escola per muntar i
desmuntar. Es farà formulari per inscriure les families que es vulguin
quedar a desmuntar. Comptem amb 6 persones per curs.

Informacions vàries:
Formacions per families:

La Carla informa que des del programa "Sigues tu" de Dipsalut ofereixen
formació en línia orientada a famílies de secundària. Es planteja anar
pensant formacions de cara a l'any que ve que esperem que puguin ser
presencials.

Quotes:

Es pren la decisió de passar els rebuts de la quota AMPA i reutilització de
llibres a primers de desembre. S’enviarà un correu electrònic a les famílies
informant d’això i fent un recordatori de què fa l’AMPA.

Carnestoltes:

La Natàlia va assistir a la reunió que va fer l'ajuntament per parlar de la rua
de carnestoltes, explica que es farà al febrer amb el format tradicional. No



es faran activitats a la pista poliesportiva i la xocolatada es farà a l'exterior.

Descompte per famílies:

La Mariona exposa una proposta que els hi ha arribat de jugar i jugar,
l'escola s'ha subscrit a aquesta empresa i totes les famílies tenen un
descompte directe d'un 5%.

Rifa de paneres:

Neus i Judit representants de 2n d'ESO expliquen que alguns alumnes
estan organitzant la rifa de paneres per recollir diners per l'excursió de
final de curs que faran a 3r d'ESO. Se sortejaran el dia abans del pessebre i
els alumnes vendran les tires de números a la sortida de l'escola. El
sorteig es farà virtual i s'anunciaran els guanyadors amb cartells a l'escola,
via web i xarxes socials.

Informació estat despeses:

L’Albert informa de les despeses fetes i previstes: a data d’avui tots els
cursos han realitzat la primera sortida amb autobús i els de 1r ESO també
la de coneixença als Àngels. L’import d’aquests autobusos, que signifiquen
la meitat dels prevists, és de 3.007€. Ens mantenim dins de l’import
pressupostat d'aquesta partida. Per altra banda, s’estan gestionant
diversos pressupostos per imprimir la revista Recull de l’any anterior.

Torn obert de paraula:

La Mireia de 1r pregunta si hi haurà natació en horari escolar. La Mariona
informa que sí,  és una activitat que l'ajuntament ofereix
a 1r de primària i 1r d'ESO. Comença al gener i és un dia a la setmana,
per 1r el desplaçament es fa amb autocar.

La Neus pregunta pel bassal que es forma a l'entrada els dies de pluja. Des
de l'escola tenen presentada una instància per solucionar el tema però
no té resposta. Des de l'AMPA decidim que demanarem una reunió
conjunta, escola i AMPA, amb l'ajuntament per mirar de trobar una
solució.

Finalitza la reunió a les 21:25h.


