
AMPA Col.legi Pompeu Fabra de Salt

Acta de la junta ordinària del dia 16 de juny del 2022.

A les 20:10 s’inicia la reunió al pati de l’escola amb el següent ordre del
dia:

1-Valoració festa final de curs.

2-Equipament esportiu.

3-Informació consell escolar.

4-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
Eva Gallardo, 2n
Laura Camacho, 1r
Gemma Gasau, P5
Jordi Sararols, 6è
Eva Bitlloch, 1r
Cristina Font, 2n
Miquel Chulià, 5è
Cinta Fructós, 4t
Neus Mató, 5è
Mireia Camps, 1r
Toni Alba, 6è
Espe Hueso, 6è

Cristina Brugués, P4
Mari Delgado, 3r ESO
Núria Tordera, 1r ESO

S’excusen:

Cristina Brugués, P4
Miquel Toribio, 5è
Barbara Valentí, P4



Natàlia San José, 3r
Sara Planas, P3
Gemma Ballarín, 2on ESO
Paula Xifra, P3

1. Valoració festa final de curs

La Carla comença explicant que es van vendre 455 tiquets, es van inscriure
518 persones a través del formulari i es van muntar un total de 576 cadires
i 96 taules.

El muntatge a càrrec dels 19 alumnes de segon d’ESO es valora molt
positivament i s’aposta per la continuïtat d’aquesta tasca.
Es comenta el bon funcionament de la inscripció al formulari i es
mantindrà el curs vinent, tenint en compte que el tancament d’aquest es
farà, com a mínim, dos dies abans de la festa per facilitar l’organització.

A nivell econòmic, la festa de final de curs ha significat una despesa de
2.483,86 €, de la qual 1.897,50 € s’han cobert amb la venda dels tiquets.
La part restant (586,36 €) s’inclourà a la partida d’Activitats de l’AMPA. La
despesa més significativa és el lloguer de l’equip de so amb 726,00 €.

Aquest any s’ha optat per muntar totes les taules abans del festival i es
valora positivament. Es considera que caldrien més cadires pel públic del
festival de cares al curs vinent. S’acorda que se’n posaran més desplaçant
les taules més cap al final del pati. Una altre cosa a tenir en compte és la
supervisió al guardar les taules i cadires a les gàbies per assegurar que tot
queda ben col·locat.

Es valora el tema de la beguda per les següents festes ja que es considera
que tothom es porta beguda de casa i a més hi ha el bar. Es decideix que
de cares al curs que ve només s’inclourà aigua amb el tiquet. També es
comenta la opció de donar gelat per postres als nens i nenes, però es
descarta perquè implica tenir congeladors.

Es comenta que no es tornarà a fer instància per l’equip de so de
l’ajuntament perquè l’escola disposa d’un equip amb característiques
semblants.



2. Equipament esportiu

La Carla explica que tenim una petició d’alumnes de secundària que
demanen si és possible tenir leggins i dessuadores. Es decideix que es
buscaran opcions i pressupostos i ho anirem comentant a les juntes.

L’Albert comenta que l’empresa que ens fa els xandalls ens han enviat
mostres de leggings i dessuadores que no acaben de convèncer, i per tant
queda descartat que ens ho puguin servir. També informa d’una pujada de
preus significativa en els xandalls i es planteja la opció de mirar altres
empreses per abaratir costos i mirar materials.

Pel que fa a les bates, l’Albert explica que la roba es fa expressament pel
Pompeu i que en el seu moment s’havia fet una tirada llarga de roba que
s’ha acabat. Hem de valorar els tractes que ens fan però és molt provable
que es busqui una roba el més semblant possible perquè no suposi un cost
molt elevat.

3. Consell escolar.

La Judit explica que s’ha de suspendre aquest punt degut a l’ajornament
del consell al dia 21 de juny.

4. Torn obert de paraula

S’acorda afegir el punt sobre el Programa de reutilització de llibres a
l’ordre del dia. La Mariona explica breument els llibres que es renoven el
proper curs.
L’Albert explica que es preveu una despesa total d’uns 8.900€ amb llibres
que entren dins del programa; i que les quotes previstes seran d’uns
5.200€ (gairebé un 60% de la despesa). Amb això, tinguent en compte que
es renoven un 30% aproximadament dels llibres, i que els llibres solen
tenir un temps de vida d’uns 5 anys, la quota podria reduir-se una
miqueta. A principi de curs es treballarà aquest punt amb números més
concrets.

La Núria Tordera pregunta com és el funcionament dels llibres ara que
s’ajunten els alumnes per cicles. La Mariona Casals aclareix que quan fan
l’assignatura per nivells es separen les classes per cursos. També explica
que hi ha alguns llibres que aquests curs s’eliminaran perquè no s’utilitzen.



La Mari Delgado explica que el programa de reutilització de llibres, en
comptes de fer-ho al menjador es farà a les aules on hi haurà els lots de
llibres de cada classe. Es va fer l’any anterior i va funcionar. També
comenta que és important mirar de trobar voluntaris/es de cada curs per
participar amb les tasques de revisió i preparació dels llibres. Surten
diferents opcions per mirar d’engrescar a la gent. S’acorda que la Mari
acabarà de valorar-ho i s’enviarà un missatge per compartir-lo als grups de
whatsapp dels cursos que participen al reciclatge de llibres.

La reunió es dóna per acabada a les 21:15.

Bon estiu a tots i totes i fins el curs que ve.


