
 AMPA Col.legi Pompeu Fabra de Salt 

 Acte de la junta ordinària del dia 19 de maig del 2022 

 A les 20:05 s’inicia la reunió de junta ordinària al menjador de l’escola amb 
 el següent ordre del dia: 

 1.Festa final de curs. 

 2.Oferta ac�vitats extraescolars 2022/2023. 

 3.Torn obert de paraula. 

 Assisteixen: 

 Carla Casals 3r Presidenta 
 Neus Rodriguez 2on ESO Vicepresidenta 
 Albert Ciurana 3r Tresorer 
 Judit Ribas 2on ESO Secretària 
 Mariona Casals Direcció escola 
 Xevi Sagrera Direcció escola 
 Miquel Toribio 5è 
 Eva Gallardo 2n 
 Laura Camacho 1r 
 Gemma Gasau P5 
 Jordi Sararols 6è 
 Barbara Valen� P4 
 Sara Planas P3 
 Eva Bitlloch 1r 
 Cris�na Font 2n 
 Miquel Chulià 5è 
 Natàlia San José 3r 
 Alfons Garrido 5è 

 S’excusen: 

 Cinta Fructós 4t 
 Neus Mató 5è 
 Anna Alemany 4t 
 Cris�na Brugués P4 



 1.Festa final de curs: 

 La  Carla  Casals  explica  diferents  aspectes  organitza�us  de  la  festa  de  final 
 de curs. 
 ●  A  les  15.00h  estan  citats  els  i  les  alumnes  de  2on  ESO.  La  seva  feina 

 consi�rà  en  muntar  taules  i  cadires,  penjar  banderoles,  muntar  i 
 desmuntar  l’escenari  una  vegada  acabat  el  fes�val.  Les  representants 
 de  2on  d’ESO,  Judit  Ribas  i  Neus  Rodriguez,  passaran  el  llistat  d’alumnes 
 que  par�ciparan  en  el  muntatge  a  en  Xevi  Sagrera.  L’AMPA  pagarà  15€  a 
 cada  alumne.  Hi  haurà  d’haver  un  adult  per  supervisar  cadascuna  de  les 
 tasques  encomanades.  S’acorda  que  per  desmuntar  ja  hi  haurà 
 membres  de  l’AMPA  i  voluntaris,  ja  que  es  considera  que  serà  tard  per 
 els i les alumnes de 2n d’ESO. 

 ●  Entre  les  16:00h  i  17:00h  venen  els  de  BTM  a  muntar  l’equip  de  so. 
 S’acabarà d’acordar l’horari amb en Ramon. 

 ●  A les 17:30h es posaran estovalles. 
 ●  A les 18:30h es començarà a encendre el foc. 
 ●  Es xucarà el pa amb tomàquet abans del fes�val. 
 ●  De  les  19:00h  a  les  21:00h  el  bar  romandra  tancat  per  evitar  molès�es 

 al fes�val. 
 ●  Aprofitant  que  en  Ramon  ha  ensenyat  una  cançó  d’aniversari  als  i  les 

 alumnes,  i  per  celebrar  els  50è  aniversari  de  l’escola,  el  Sr.  Joan  i  la 
 Caterina bufaran unes espelmes sobre una coca grossa. 

 ●  Quan  acabi  el  fes�val  es  necessitaran  voluntaris  per  servir  sopars  i 
 posar aigua i vi a les taules. 

 ●  Es  demanen  propostes  per  intentar  solucionar  el  desgavell  que  suposa 
 l’organització  de  les  taules.  Es  decideix  que  s’acabarà  de  valorar  i  es  farà 
 una proposta. 

 ●  Els  membres  de  l’AMPA  es  van  apuntant  a  diferents  tasques.  S’enviarà 
 per mail un excel per acabar de completar els grups. 

 ●  Es  recorda  que  a  par�r  de  les  23:00h,  per  ordenança  municipal,  s’ha  de 
 baixar  la  música.  Es  parla  de  la  música  i  la  Laura  Camacho  s’ofereix  a 
 portar  una  llista  de  música.  S’haurà  de  provar  abans  per  veure  si  el 
 sistema és compa�ble amb l’equip de l’escola. 

 ●  L’escola  enviarà  un  mail  a  les  famílies  per  informar  de  la  festa.  Els 
 �quets  es  vendran  a  4’50€  i  inclouen  pinxo  o  bo�farra,  xips,  pa,  aigua, 
 vi  i  coca.  La  data  límit  per  la  venda  de  �quets  serà  el  dimarts  31  de 
 maig. 



 2.Oferta d’ac�vitats extraescolars 2022/2023 

 La  Carla  Casals  explica  com  han  quedat  les  extraescolars  de  cares  al  curs 
 vinent: 

 ●  Es  con�nuarà  oferint  robò�ca  però  amb  una  empresa  nova  que  es 
 diu Niueduca. 

 ●  Es proposa ampliar l’oferta d’anglès per alumnes de 1r o 2n d’ESO. 
 ●  Es  fa  saber  que  el  responsable  de  l’extraescolar  de  mecanografia  té 

 problemes  per  fer  l’ac�vitat  al  migdia  tal  com  teníem  pensat. 
 Restem  a  l’espera  d’acabar-ho  de  lligar  per  fer  l’extraescolar  a 
 l’escola.  Hi  ha  l’opció  d’anar  a  l’acadèmia  aquest  es�u  amb  els  preus 
 del grup de Pompeu, a través d’un conveni de col·Laboració. 

 ●  Tots  els  preus  oscil·len  al  voltant  de  30€/mes,  menys  robò�ca  que 
 són 40€. 

 ●  L’horari  de  les  ac�vitats  serà  de  les  17:15h  a  18:15h  menys  en  el  cas 
 de  robò�ca  que  serà  de  les  17:15h  a  les  18:30h,  i  del  ioga  en  família 
 que serà de les 17:30h a les 18:30h a l’Ateneu. 

 ●  Aquest  any  es  faran  les  inscripcions  a  les  ac�vitats  del  7  al  30  de 
 juny,  per  poder  tenir  una  previsió  dels  i  les  par�cipants  a  les 
 ac�vitats. 

 A  con�nuació  es  facilita  l’horari  de  les  ac�vitats  extraescolars  del  curs 
 2022/2023: 



 3.Torn obert de paraula 

 ●  Tots  els  i  les  assistents  a  la  reunió  valoren  molt  posi�vament  la 
 ma�nal  espor�va,  tant  la  caminada  com  el  3x3.  En  general  hi  ha 
 ganes de repe�r l’any que ve. 

 ●  L’Eva  Bitlloch  trasllada  algunes  inquietuts  que  ha  rebut  del  seu  grup 
 classe  (1r  de  primària)  referent  a  com  queden  les  tardes  de 
 setembre  el  curs  que  ve.  La  Mariona  explica  que  encara  no  es  sap 
 res  del  cert,  només  que  el  5  de  setembre  comencen  les  classes  els  i 
 les  alumnes  d’infan�l  i  primària  i  el  7  els  i  les  alumnes  de 
 secundària.  S’acorda  enviar  un  mail  informant  d’això  per 
 tranquil·litzar  a  les  famílies  i  dient  que  tant  bon  punt  es  �ngui  tota  la 
 informació se’ls hi farà saber. 

 ●  La  Mariona  Casals  aclareix  el  dubte  que  es  va  crear  referent  a  la 
 no�cia  del  Diari  de  Girona  sobre  les  obres  i  que  barrejava  diferents 
 temes.  Confirma  que  el  que  sí  que  està  aprovada  és  la  construcció 
 de  3  aules  d’infan�l  al  fons  del  pa�  pe�t,  en  principi  d’una  planta, 
 però  es  faran  fonament  per  poder  fer  una  segona  planta  en  un  futur 
 si  s’escau.  Les  obres  començaran  el  mes  de  juliol  i  s’allargaran,  molt 
 provablement, fins el primer trimestre de curs. 

 ●  Es  proposa  fer  una  úl�ma  reunió  amb  un  sopar  a  la  fresca  al  pa�  de 
 l’escola  el  proper  16  de  juny  a  les  8  del  vespre.  S’aprova  per 
 unanimitat. 

 Es dona per finalitzada la reunió a les 21:10h. 


