
AMPA Col·legi Pompeu Fabra de Salt

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2022

A les vuit del vespre puntual, del dia 10 de març de l’any 2022 s’inicia la reunió ordinària
de la Junta al menjador de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Carnestoltes
2. Activitats del 50è Aniversari
3. Festa de Final de curs
4. Extraescolars
5. Informacions de tresoreria
6. Torn obert de paraula.

Assisteixen:
 Cris Font (2n)
 Eva Gallardo (2n)
 Miquel Toribio (P5)
 Jordi Serarols (6è)
 Xevi Sagrera (Direcció d’escola)
 Mariona Casals (Direcció d’escola)
 Neus Rodríguez (2n ESO, Vicepresidenta)
 Carla Casals (3r, Presidenta)
 Albert Ciurana (3r, tresorer)
 Laura Camacho (1r)
 Gemma Gasau (P5)
 Toni Alba (6è)
 Natàlia Sanjosé (3r)
 Sara Planas (P3)
 Cristina Brugués (P4)

Excusen l’assistència:
 Judit Ribas (2n ESO, Secretària)
 Cinta Fructós (4t)
 Bàrbara Valentí (P4)
 Mireia Camps Costa (1r)
 Miquel Chulià (5è)
 Eva Bitlloch (1r)

1. Carnestoltes
La Carla Casals i la Neus Rodríguez expliquen que dimecres passat hi va haver reunió a
la Coma Cros de l’Ajuntament amb les entitats participants al carnestoltes, on es va
informar del funcionament de la rua del proper dia 26 de març.
La rua es desenvoluparà sense obligatorietat de portar mascareta, excepte quan es vulgui
entrar dins del pavelló per accedir al lavabo.
La rua s’iniciarà a la Coma Cros i farà un recorregut fins a l’era de Cal Cigarro, on hi haurà
un concert.



Com a fet destacat, aquest any hi ha l’obligació de portar un extintor. L’escola s’avé a
cedir-ne un per a l’activitat.
La participació és semblant a la d’anys anteriors, amb 12 entitats.
L’organització no dóna berenar, i l’AMPA el proveirà per a tots els seus assistents. Per
aquest motiu es farà un formulari d’inscripció per preveure’n la participació. Aquest
formulari es passarà pel grup de Whatsapp de la Junta, i s’haurà de transmetre a cada
grup de curs.

2. Activitats del 50è Aniversari
La Carla Casals explica l’estat de les gestions pel que fa a les activitats familiars
plantejades en motiu del 50è aniversari de l’escola.

1. Activitat esportiva familiar

En anteriors reunions s’havia plantejat l’activitat pel diumenge, 8 de maig. Es decideix
mantenir aquest dia, però incloent-hi les activitats esportives de competició de bàsquet
previstes pel dissabte, dia 7 de maig (el torneig del Club de bàsquet és anterior, els dies 9
i 10 d’abril, així no coincidirà).

Es confirma que amb la mateixa assegurança de responsabilitat civil i la de l’escola ja n’hi
ha prou per poder organitzar activitats escolars familiars.

El curs de 2n d’ESO s’encarregarà de portar a terme el servei de bar per finançar el seu
viatge de final de curs.

Hi ha un equip format per na Judit Ribas, Marta Muñoz i Frosti, que treballa en la definició
de les activitats esportives. S’ofereix a tots els membres de la Junta a formar-ne part.

La Neus Rodríguez planteja la proposta de fer un got de plàstic reutilitzable que
commemori el 50è aniversari, i que s’utilitzi a totes les activitats plantejades. La proposta
rep el suport unànime. A més, es decideix oferir un concurs de disseny de la imatge als
alumnes de 2n d’ESO. El format de participació serà en DIN-A4 en monocrom. El got
inclourà el logo del 50è aniversari i la imatge guanyadora del concurs. Es buscarà un
premi semblant a dues entrades a la Bolera o al Sàlting. Es decidirà el guanyador en
reunió de Junta.

2. Activitat cultural ruta guiada Josafat a Girona

En motiu de la lectura del llibre Josafat en el club de lectura de l’AMPA, s’ha organitzat
una visita guiada pels espais de Girona on es desenvolupa la novel·la que es pretén obrir
a totes les famílies de l’escola, sense necessitat d’haver llegit el llibre, de forma gratuïta.

Queda pendent fixar el dia i l’horari, que es preveu que sigui durant el maig.

3. Festa de Final de curs
La Carla Casals informa de les últimes gestions realitzades. S’ha fet la instància a
l’ajuntament per demanar el material i s’ha concedit: l’escenari, 150 taules, 600 cadires, el
transpalet, 30 tanques i 6 cubells d’escombraries; però s’ha denegat la cinta.

En Xevi Sagrera planteja la proposta de recuperar la col·laboració dels alumnes de 2n

d’ESO pel muntatge de la festa, oferint-los una petita aportació econòmica pel seu viatge
de final de curs. La proposta s’accepta.

El curs de 2n d’ESO també s’encarregarà de portar a terme el servei de bar, com anys
anteriors.



La Neus Rodríguez explica que altres anys els alumnes de 2n d’ESO oferien venda de
berenar els divendres a la tarda entre Setmana Santa i final de curs, però que aquest any
no serà possible perquè no hi són els divendres a la tarda.

4. Extraescolars
La Carla Casals informa de l’actualitat en el seguiment d’algunes de les activitats
extraescolars plantejades per l’AMPA:

1. Robòtica

D’acord amb les queixes recollides en l’anterior reunió, s’ha contactat amb la persona
responsable de l’empresa que ofereix l’activitat, amb molta dificultat per contactar-hi. Hi ha
hagut una resposta poc activa en corregir les mancances plantejades, que són manca de
motivació dels nens i nenes, i poca capacitat de gestió del grup per part de la persona
monitora.

Per la seva part han esgrimit un mal any amb canvis constants d’educadors/es.

Aquest setmana s’hi afegeix un últim aspecte problemàtic que és que alguns alumnes van
abandonar la classe abans d’hora sense que la monitora se n’adonés, sense més
conseqüències.

En general sembla una extraescolar interessant per tenir, i es lamenta que no estigui
anant tal com es voldria.

Tornarem a trucar-la en poc temps per saber quines mesures poden haver pres per
corregir la situació. Si no ens satisfan, no es comptarà amb aquesta extraescolar per l’any
que ve.

2. Piscina

Hi va haver una incidència amb una monitora a l’hora de resoldre un conflicte amb una
participant. S’ha fet un acompanyament a la família i s’ha fet una reunió amb la direcció de
la piscina que ha arribat a bon port. La direcció de la piscina ha pres mesures amb la
monitora i la ha canviada de grup. La família està satisfeta amb la resolució. La direcció
de la piscina farà un seguiment del grup i es mantindrà el contacte en quinze dies.

Altres

La Carla Casals explica que estem en el moment de començar a plantejar les activitats
que voldríem pel curs que ve, i anar conformant el tríptic d’activitats. Es diu que es té
present la demanda d’incloure alguna activitat d’arts plàstiques.

Na Cris Font pregunta sobre les activitats extraescolars de l’Escola de Música del
Gironès, si només s’ofereixen a l’escola Mas Masó. De forma conjunta, i a partir de la
informació de què es disposa, s’explica que les inscripcions són centralitzades a l’escola
de música, però que es porten a terme activitats a diferents escoles i llocs de Girona i
voltants, i també a la Coma Cros. En aquest sentit es recull la proposta d’explorar alguna
activitat de música per oferir-la d’extraescolar.

5. Informacions de tresoreria
L’Albert Ciurana informa de l’actualitat de tresoreria en les diferents partides.

Pel que fa a les activitats de Teatre que l’AMPA sufraga, aquest últim mes s’ha pagat el
teatre infantil «De Bracet» a la sala La Planeta (1/2/2022), i s’han efectuat les pagues i
senyals de «la motxilla de l’Ada» (Cicle mitjà, 3/3/2022), i «L’aventura d’avorrir-se» (Cicle



inicial, 24/3/2022). La despesa acumulada és de 1.838,50€, un 49,7% de la partida que és
de 3.700€.

De la partida d’excursions, dotada en 7.000€, últimament s’ha pagat la factura de 1.177€
corresponents als autobusos del febrer, que són dos viatges a la Sala La Planeta de
Girona (1/2/2022), un al Museu d’història de la ciutat de Barcelona (17/2/2022), i un altra
al Parlament, a Barcelona (28/2/2022). L’estat d’execució de la partida és del 59,8%, amb
4.184€.

Respecte al programa de Reutilització de llibres, aquest any, les quotes han suposat
4.123€. La despesa de renovació dels llibres del programa va ser de 874,62€ al setembre,
però ja es va comptabilitzar a l’exercici de l’any anterior. Altres despeses són els llibres de
lectura obligatòria d’ESO: «Sherlock Holmes» (310,02€), «L’home dels Records»
(237,64€), «Terra baixa» (219,96€) i «El Lazarillo de Tormes» (377,67€). Per tant, amb
aquestes despeses al voltant de mil euros, aquest any es farà un tancament d’uns tres mil
euros de romanent positiu de la partida, malgrat les quotes van ser reduïdes a la meitat.
En properes reunions es dedicarà un punt específic per parlar del programa de
reutilització de llibres.

Respecte aquest programa, na Mariona exposa que a l’ESO es llegeixen tres llibres
obligatoris durant el curs, i un d’ells entra dins del programa de reutilització. Proposa
incloure el tercer llibre amb deu títols variats per cicle que s’inclourien en el fons de la
biblioteca de l’escola. Significaria una despesa d’uns mil dos-cents euros. S’aprova la
proposta per assentiment. Es farà una circular informativa a les famílies.

Respecte les despeses bancàries, s’ha tingut una reunió telefònica amb la directora de
l’entitat, sense possibilitat de concertar cap trobada. Sembla que no tenen gaire voluntat
de tenir-nos de clients. Tot i així s’ha aconseguit alguna millora en les condicions
bancàries:

 La comissió de manteniment del compte ha passat de 10€/mes a 10€/trimestre.

 La comissió de manteniment digital continua a 12,10€/mes.

 La comissió per emissió de rebuts ha passat de 1,40€/rebut a 0,60€/rebut; tot i que
l’any passat era de 0,30€/rebut.

 Encara no ens han sabut treure la comissió per correspondència: 0,85€/mes.

 La comissió per transferències és de 3,95€

D’acord amb el que s’havia parlat en l’anterior reunió de buscar altres entitats bancàries
més adequades, el tresorer explica que ha demanat les condicions a Caixa d’Enginyers,
que són aquestes:

 Cal tenir un títol cooperativista de l’entitat, que val 24,01€ en el moment d’obertura
de compte, i es retorna 18,03€ en la cancel·lació.

 Les persones gestores del compte han de ser socis de l’entitat també.

 El manteniment del compte és de 24€/trimestre. La gestió d’apunts no té cost.

 El cost de les transferències ordinàries és de 0,12% amb un mínim d’1€.

 El cost dels rebuts domiciliats és de 0,35€/rebut, amb un cost de devolucions de
1,5% amb un mínim d’1€ i un màxim de 250€. La retenció és a 58 dies.

Les condicions poden ser millors: manteniment a 12€/trimestrals i transferències a 1€ fix,
si:



 Es contracta una targeta de crèdit (cost de 40€/any, o bé gratuïta si es paga més
de 1000€/any).

 Es contracta una assegurança de Responsabilitat Civil a través seu.

En tots els casos ens demanen poder-se adreçar a tots els mares i pares de l’AMPA
informant-los del canvi a Caixa d’Enginyers, i enviar-los publicitat.

En aquest sentit, es fa notar que d’acord amb la Llei de protecció de dades no podem
cedir les dades dels pares i mares a tercers.

El tresorer acaba explicant que també està pendent de rebre informació de Fiare Banca
Ètica, amb qui ha contactat.

Na Natàlia Sanjosé proposa explorar les condicions de Triodos Bank, i es compromet a
fer-ho.

Seguirem tractant aquest tema en properes reunions.

6. Torn obert de paraula.
1. Activitat de Contes per Sant Jordi

Na Carla Casals explica que hi ha previst una activitat de presentació de contes i novetats
de Sant Jordi pel dia 21 d’abril, a càrrec de na Dolors Madeo. Està previst fer una taula
expositiva al porxo de l’escola. També hi haurà àlbums il·lustrats i literatura juvenil perquè
sigui d’interès per joves i adults. Es parla de fer un cartell informatiu de l’activitat, que el
farà en Marc, l’home de la  Cristina Brugués.

2. Convocatòria de Vaga.

Na Mariona Casals dóna informació en relació a la vaga prevista per la setmana següent.
Explica que es preveu molt poc seguiment de la vaga, i menys a l’escola concertada, on
els moviments han tingut repercussió quan han sigut convocats per la patronal. Comenta
que l’escola estarà oberta i hi haurà normalitat lectiva. Té previst enviar un correu
electrònic explicant el dret de vaga però que a l’escola hi haurà normalitat. Si hi haguessin
canvis més propers, ja se n’informaria. Per últim explica que hi ha molta incertesa sobre
els canvis pel següent curs.

3. Xerrades formatives «Creixem».

Na Mariona Casals també informa d’un programa de formació subvencionat, anomenat
«Creixem» que l’escola rep. En aquest programa hi ha una xerrada que a s’ha fet a 5è i 6è

de primària, sobre «l’ús i abús de les pantalles», i una altra sobre Xarxes Socials per
secundària. La xerrada per 5è i 6è es complementa amb una altra del mateix tema per a
les famílies. La proposta és una tarda de 17h a 18:30h.

Es parla de la poca idoneïtat de l’horari per a les famílies, i es decideix proposar als
organitzadors si és possible realitzar-la de 19h a 20:30h. També es farà un sondeig a les
famílies sobre la preferència horària en el formulari d’inscripció.

Es preveu fer aquesta activitat entre Sant Jordi i principis de maig.

Es genera debat sobre el mal ús del mòbil que fan els nens i nenes quan són massa
petits, abans de 3r d’ESO. Es fa evident que és un tema preocupant a les famílies.

La Neus Rodríguez pregunta si alguna vegada es demana l’ús del mòbil a l’escola, i que si
és així, es faci a través d’una nota a l’agenda. L’escola recull la proposta, i afegeix que no
és mai obligatori, i que si en alguna activitat cal per fer alguna foto, per exemple, ja ho pot
suplir el professorat.



Sense més aportacions, a dos quarts i un minut de deu del vespre es dóna per finalitzada
la reunió.

Acords adoptats:
1. Fer un got de plàstic amb el logotip del 50è Aniversari, i una imatge que s’escollirà a

través d’un concurs on hi participaran els alumnes de 2n d’ESO.

2. Fer una col·laboració econòmica per a les despeses del viatge de final de curs, als
alumnes de 2n d’ESO que ajudin en el muntatge de la Festa de Final de curs; com
s’havia fet anys anteriors.

3. Dotar la biblioteca de l’escola amb 10 títols per cicle de llibres de lectura obligatòria
per ESO (30 per curs), que es suportaran a través de la partida de reutilització de
llibres (cost previst de mil dos-cents euros).


