
AMPA   col.legi   Pompeu   Fabra   

A   les   20:05   del   dia   27   de   gener   del   2022   s'inicia   la   reunió   al   menjador   de   
l'escola.   

Assisteixen   

Presidenta:   Carla   Casals   

Vicepresidenta:   Neus   Rodriguez   

Tresorer:   Albert   Ciurana   

Secretaria:   Judit   Ribas   

Vocals:   

Paula   Xifra   P3   

Miquel   Toribio,   Gemma   Gasau   P5   

Mireia   Camps,   Eva   Bitlloch,   Laura   Camacho   1r   

Eva   Gallardo   2n   

Albert   Ciurana,   Carla   Casals   3r   

Alfons   Garrido   5è   

Jordi   Sararols,   Toni   Alba   6è   

Neus   Rodriguez,   Judit   Ribas   2n   ESO   

Direcció   escola:     

Mariona   Casals   i   Xavier   Sagrera   

S'excusen   

Vocals:   

Sara   Planas   P3   

Cris   Brugués,   Bàrbara   Valen�   P4   

Cris   Font   2n   

Natàlia   San   José   3r   

Cris�na   Fructos   4rt   

Miquel   Chulià   5è   

Anna   M.   6è   



Patricia   Gual   1r   ESO   

Mari   Delgado   3r   ESO   

  

Punts   de   l'ordre   del   dia:   

  

1-Valoració   de   pessebre   vivent   

2-Carnestoltes   

3-Jornada   de   portes   obertes   

4-50è   aniversari   

5-Informació   despeses   

6-Torn   obert   de   paraula   

  

1-Valoració   pessebre   vivent:   

La  Carla  Casals  exposa  que  la  valoració  és  molt  posi�va,  tant  les  famílies,  la                
direcció  i  l'equip  docent  es  mostren  sa�sfets  del  pessebre  vivent,  tot  i  la               
incertesa   dels   dies   previs   a   l'acte,   tot   va   sor�r   com   s'esperava.   

Es  proposa  fer  un  equip  de  cor�nes  de  cara  al  següent  any  per  millorar  el                 
muntatge  igual  com  es  fa  amb  l'equip  de  lampistes.  En  Miquel  Toribio              
suggereix  fer  canvis  de  focus  per  llums  led  per  evitar  sobrecàrregues.  Es              
pren  l’acord  de  començar  a  mirar  ofertes  per  fer  una  inversió  i  anar               
canviant  progressivament  aquests  focus.  I  que  sigui  efec�u  en  la  propera             
edició.   

Les  entrades  amb  invitació  i  el  circuit  circular  van  ser  molt  ben  rebuts.               
L'assistència  dels  nens  i  nenes  va  ser  la  mateixa  que  els  altres  anys.  La                
recollida  va  ser  molt  organitzada  i  àgil.  Tant  el  berenar  dels  nens  i  nenes                
com  el  detall  dels  professors  va  agradar.  Tots  i  totes  hem  estat  d'acord  en                
felicitar  el  fotògraf,  en  Marc  Calleja  per  la  bona  feina  i  la  dedicació  durant                
tota   la   jornada.   

2-Carnestoltes:   

Els  membres  de  la  comissió  de  carnestoltes  presents  Alfons  Garrido  i  Judit              
Ribas  expliquen  que  la  temà�ca  triada  per  aquest  any  serà  la  música.              
Natàlia  San  José  que  ha  anat  a  les  reunions  de  l'ajuntament  també  ha  fet                
instància  per  demanar  els  altaveus.  Es  farà  un  escrit  per  informar  a  les               



famílies  amb  més  detall.  Aquest  any  no  podem  disposar  del  cotxe  ni  del               
remolc  que  feiem  servir  en  edicions  anteriors,  s'estan  buscant  alterna�ves.            
Properament,  s'assis�rà  a  una  reunió  amb  l'àrea  de  festes  de  l'ajuntament             
per  decidir,  a  causa  de  circumstàncies  covid,  l'anul·lació  o  el  canvi  de  data               
del   carnestoltes.   

3-Portes   obertes:   

La  Mariona  Casals  explica  que  les  inscripcions  són  del  7  al  21  de  març.  Les                 
portes  obertes  estan  programades  pel  19  de  febrer.  Es  durà  a  terme  amb               
inscripció  prèvia  i  amb  grups  reduïts.  També  es  poden  demanar  entrevistes             
individuals.  S'està  informant  de  les  portes  obertes  a  través  de  les  xarxes              
socials  i  deixant  informació  a  les  llars  d'infants.  També  comenta  que  l'any              
vinent  es  preveu  una  davallada  en  les  inscripcions  per  la  baixada  del  padró               
municipal.  És  molt  probable  que  alguns  par�ts  de  bàsquet  del  Salt  es              
juguin  el  dia  de  portes  obertes  al  pa�  de  Pompeu  per  donar  una  mica  de                 
caliu.   

4-50è   aniversari:   

La  Mariona  informa  que  segueix  en  marxa  els  50  anys  en  imatges.  Va               
avançant  també  els  50  anys  amb  50  paraules.  Els  alumnes  van  fer  una               
marató  de  poesia  amb  la  presència  de  les  famílies  i  la  visita  de  l'alcalde,                
que  es  valora  molt  posi�vament.  De  cara  al  2n  trimestre  els  alumnes  faran               
una  ac�vitat  i  pel  3r  trimestre  s'està  plantejant  una  sor�da.  S'està  valorant              
també  l'opció  de  fer  una  exposició  fotogràfica  en  algun  espai  del  municipi.              
Des  de  la  junta  de  l'AMPA  es  proposa  organitzar  una  jornada  espor�va              
familiar  i  es  valoren  diverses  idees  que  surten  a  la  reunió,  com  ara  fer  un                 
cross   o   marxa   popular,   par�ts   de   bàsquet   o   3x3.   

Eva  Gallardo  proposa  l'opció  de  parlar  amb  l'Euses  per  si  poden  venir              
estudiants  de  fisioteràpia.  També  es  suggereix  muntar  bar  a  càrrec            
d'alumnes  de  2n  d'ESO  per  recaptar  diners  pel  viatge  de  final  de  curs.  S'ha                
de  mirar  l'assegurança  i  els  permisos  que  es  necessiten.  Es  suggereix  com  a               
data  el  diumenge  8  de  maig.  A  la  propera  reunió  es  decidirà  el  format  de                 
l'ac�vitat   per   avançar   en   la   organització.   

5-Informació   despeses:   

L’Albert  Ciurana,  tresorer,  exposa  les  despeses  realitzades  des  de  l’úl�ma            
reunió   de   junta.     

Les  despeses  de  l’ac�vitat  del  Pessebre  Vivent  han  estat  de  495,22€,  que              
es  computaran  a  la  par�da  Ac�vitats,  i  en  suposen  un  26%  d’aquesta.  El               
detall  de  despeses  correspon  a  berenars  (106,70€  Nova  Costa;  252,18€            



Can  Currius;  i  40,04€  Xocodesert),  i  detall  per  al  professorat  (79,80€  Aldi;  i               
16,50€   El   Corte   Oriental).   

Pel  que  fa  a  la  par�da  de  Teatre,  s’han  efectuat  despeses  pel  valor  de                
1.183,50€,  que  correspon  al  32%  de  la  par�da  aproximadament.  S’ha  fet             
paga  i  senyal  (  260€  per  «Jumping  Ducks»,  203,50€  «Deja  Vu»  per  infan�l  i                
primària),   i   el   pagament   de   l’espectacle   de   circ   per   tot   ESO   (720€).   

També  s’estan  realitzant  compres  de  llibres  de  lectura  obligatòria,  que            
s’inclouen  dins  del  programa  de  reu�lització.  S’ha  efectuat  la  compra  de             
«Terra  Baixa»  per  4rt  d’ESO,  i  en  els  darrers  dies  s’ha  fet  la  comanda  pels                 
de  1r  i  2n  d’ESO.  Aquestes  despeses  s’inclouen  dins  de  la  comptabilitat  de               
la   reu�lització   de   llibres.   

Per  úl�m  s’exposa  l’increment  de  despeses  bancàries  que  ja  són  de             
601,51€,  un  300%  de  la  par�da  pressupostada.  S’exposa  que  les  condicions             
bancàries  han  canviat  des  del  setembre  i  han  suposat  un  increment             
d’aquestes  despeses,  en  els  següents  conceptes:  comissió  per  a           
transferències:  3,95€/u;  comissió  per  correspondència  0,85€/mes;        
comissió  de  manteniment  digital  12,10€/mes  (anteriorment  no  exis�a);          
comissió  de  manteniment  12€/trimestre  (anteriorment  abonada);  i         
comissió  de  domiciliació  de  rebuts  1,40€/u  (anteriorment  de  0,30€/u).  Els            
representants  de  la  junta  han  mostrat  el  desacord  amb  l’en�tat  CaixaBank  i              
s’està  en  negociació  per  aconseguir  unes  millors  condicions.  S’obre  debat            
per   a   plantejar   solucions   en   aquest   aspecte.   

  

6-Torn   obert   de   paraula:   

La  Carla  Casals  exposa  la  sol·licitud  d'alguns  membres  de  l'AMPA  de  poder              
assis�r  de  manera  telemà�ca.  S'entén  que  per  les  reunions  no  sempre             
tothom  té  disponibilitat  per  assis�r-hi,  però  és  sospesen  pros  i  contres  i  es               
decideix  mantenir  la  presencialitat  exclusiva  degut  a  la  dificultat  de  fer            
arribar  wifi  al  menjador  de  l'escola  i  la  len�tud  en  les  reunions  que  aquest                
fet   comportaria.   

Toni  Alba,  pare  de  dos  nens  que  assisteixen  a  l'extraescolar  de  robò�ca,              
exposa  el  seu  malestar,  a  causa  dels  con�nus  canvis  de  professors  i  de  tenir                
molts  nivells  diferents  en  una  mateixa  aula.  Així  mateixa  Mireia  Camps  i              
Eva  Bitlloch  expliquen  que  els  seus  fill/a  surten  contents  deixant  a             
entendre  que  l'edat  dels  assistents  és  un  factor  important.  Es  trucarà  a  la               
responsable   per   tal   de   trobar   la   millor   solució   per   ambdues   parts.   



La  Carla  informa  que  s'ha  posat  en  contacte  amb  la  Dolors  Madeo  del  club                
lectura.  S'ha  proposat  assumir  una  despesa  des  de  l'AMPA  per  les  diferents              
ac�vitats   del   club,   que   s'ha   aprovat   per   majoria.   

  

A   les   21:43   es   dóna   per   acabada   la   reunió.   

  


