
AMPA escola Pompeu Fabra

A les 20:05h del dia 20 d’octubre s’inicia la reunió de la Junta al menjador de l’escola
amb el següent ordre del dia:

1-Assemblea 2022 (dijous 3 de novembre)

2-Programa reutilització de llibres.

3-Torn obert de paraula.

Assisteixen:

Mariona Casals, Direcció escola
Xevi Sagrera, Direcció escola
Carla Casals 4t Presidenta
Neus Rodriguez 3r ESO Vicepresidenta
Albert Ciurana 4t Tresorer
Judit Ribas 3r ESO Secretària
Eva Gallardo 3r
Laura Camacho 2n
Jordi Sararols 1r ESO
Miquel Toribio 1r
Cristina Font 3r
Espe Hueso 1r ESO

S’excusen:

Miquel Chulià 6è
Cinta Fructos 5è
Eva Bitlloch 2n
Sara Planas I4
Mireia Camps 2n
Nuria Tordera 2n ESO
Gemma Gasau 1r
Barbara Valentí I5
Natalia San José 4t
Paula Xifra I4

Abans de començar amb l’ordre del dia previst, presentem i donem la benvinguda a
la Montse Acerete, nova representant de 4rt d’ESO en substitució de Sebastian
Sanchez.

S’informa també del canvi de representant a I4. La Paula Xifra ens ha comunicat que
no pot seguir sent representant del seu curs. Entre ella i la Sara Planas han sondejat
les famílies del seu curs i assumirà la representació l’Helena Boadas.



Per altre banda s’han proposat dues famílies per ser representants d’I3, després de
mantenir una conversa informativa amb elles sembla que hi estan interessades i per
tant, es presentaran a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

Es proposa que aquest curs l’AMPA assumeixi el cost de la castanyada que serà de
270€. S’aprova per unanimitat. L’Albert Ciurana proposa de cares al curs següent,
crear una comissió per poder fer l’activitat desde l’AMPA. La proposta té bona
acollida.

1. Assemblea 2022

La Carla Casals comparteix l’ordre del dia per l’assemblea:

- Memòria d’activitats del curs 2021/2022.
- Presentació i aprovació dels comptes del curs 2021/2022.
- Elecció de les famílies representants d’I3.
- Presentació de les línies d’actuació pel curs 2022/2023.
- Presentació i aprovació del pressupost anual pel curs 2022/2023.
- Votació pel canvi de nom de l’AMPA.
- Torn obert de paraula.

També comenta que demà, dia 21 d’octubre, es passarà la convocatòria de
l’Assemblea per correu a totes les famílies, ja que s’ha de convocar amb quinze dies
d’antelació. Es proposa fer un formulari per tenir una idea de l'assistència.

L’Albert, com a Tresorer, presenta l’estat de comptes del curs 2021/2022 per a
poder-los presentar a l’Assemblea. Explica que com és costum es desglossen en
Balanç general, programa de reutilització de llibres i equipament esportiu.

Respecte del balanç general, els ingressos han sigut els prevists: 14.827€. Hi ha hagut
un lleuger increment a les despeses d’excursions, potser perquè encara s’han
desdoblat alguns grups. També ha incrementat un pèl la partida de teatre. La despesa
de la revista va ser major de l’esperada, perquè malgrat fer-ne un tiratge menor, tenia
més pàgines.
La despesa en Activitats ha sigut menor de l’esperada, perquè hi havia una dotació a
part per les activitats lligades al 50è Aniversari, i també s’ha rebut un ingrés de la
gratificació dels llibres escolars que no es comptava.
La despesa de material es va fer d’acord amb la despesa addicional de 800€ aprovada
en Junta del 21/4/2022.
El club de lectura ha organitzat la Ruta Josafat, i per això ha tingut una despesa
lleugerament superior a la prevista.
Les despeses bancàries han incrementat moltíssim com s’ha anat informant a les
reunions. Caixabank ha incrementat indignament les comissions.



S’han realitzat activitats en relació al 50è aniversari de l’escola amb una despesa una
mica més gran de la prevista. El total de despeses han sigut de 17.208,69€. El resultat
és de -2.381,69€.

Pel que fa al Programa de Reutilització de llibres, aquest curs s’ha fet poca despesa en
llibres de matèries (també perquè es van incloure despeses del principi de curs a la
comptabilitat del curs anterior). Tot i així s’han comprat llibres de lectura obligatòria
per ESO. També s’ha fet una despesa addicional per dotar de llibres de lectura per
ESO, d’acord amb l’Acord de Junta de 10/3/2022. La despesa total ha sigut de
2.614,57€; i les quotes han sigut uns ingressos de 4.082€. El balanç del programa és
de 1.467,43€.

Respecte al balanç de la roba esportiva, hi ha hagut unes vendes col·lectives de
8.477,80€ i unes compres col·lectives per valor de 6.287,03€. El resultat és de
2.190,77€. Això és degut a el desajust de preus que hi havia, i també a que s’ha
reduït el valor d’estoc.

Na Cristina Font proposa que la gratificació de llibres de text s’inclogui com a ingrés, i
no pas que es dilueixi enmig de la partida d’Activitats, ja que sinó queda estrany
l’execució tant minsa d’aquesta partida. Es recull la seva proposta i es veu molt
apropiada. El tresorer incorporarà aquest canvi. D’aquesta manera, els ingressos del
balanç general són de 15.783,39€, les despeses de 18.165,08€; i el resultat, el mateix,
de -2.381,69€.

L’Albert abans de presentar el pressupost pel curs 2022/2023, presenta un recull de
resultats dels diferents exercicis des de 2013, per tal de mostrar que es disposa d’un
fons actualment. El pressupost pel curs 2022/2023 és de 19.300€. La previsió
d’ingressos de quotes és semblant al del curs anterior, però compta amb una dotació
de fons de 4.800 € per fer front a la despesa extraordinària de la roba per les bates,
tal com es va acordar. S’incrementen lleugerament les partides d’Excursions i
desplaçaments, Teatre, club de lectura, i despeses bancàries, per fer front a
l’increment de costos. Es redueix la despesa de la Revista ja que es fa una aposta per
la sostenibilitat i es repartirà preferentment de forma digital.

La Junta aprova per unanimitat l’estat de comptes del curs 2021-2022 i el pressupost
anual pel curs 2022-2023, per tal d’ésser traslladats a l’Assemblea General.

2. Programa de reutilització de llibres.

La Carla Casals recorda que les quotes que es van assignar pel programa de
reutilització de llibres són de: 5€/llibre a primària, 6€/llibre a secundària i 2€/llibre
lectura a secundària. S’aproven les quotes per unanimitat. Es presentaran a
l’Assemblea per la seva ratificació.



També recorda que les famílies de secundària només han d’adquirir un llibre de
lectura a través del programa de reutilització, ja que l’altre lectura l’escullen de la
biblioteca de l’escola que es va enriquir amb la compra de llibres de lectura feta per
l’AMPA.

S’acorda passar la primera quota de l’AMPA al novembre, i la de reutilització de llibres
al desembre, i ratificar-ho a l'Assemblea.

3. Torn obert de paraula

L’Albert Ciurana comenta la proposta que s’ha transmès anteriorment a la Mariona
Casals sobre el canvi de format de la revista sustentada per aspectes de sostenibilitat
tant econòmica com medi ambiental. Aquest any es vol apostar per fer la revista en
format digital enviant un enllaç per mail a les famílies per tal que se la puguin
descarregar. Tot i això també es creu convenient fer un petit tiratge per totes les
famílies que vulguin la revista en format paper. En aquest cas la podran recollir a
l’escola. Els i les assistents estan d'acord amb la proposta.

Degut a que és un tema que cal orientar des de principi de curs, i ara no tenim gaire
marge de temps, l’Albert Ciurana proposa que sigui un tema per treballar a les
següents juntes i valorar noves idees i aportacions per el format de la revista.

La Cristina Font demana si hi ha possibilitat de recuperar les revistes anteriors que ja
estiguin digitalitzades, la Mariona mirara si és possible organitzar un repositori digital
de revistes.

L’Eva Gallardo comparteix tres aspectes que preocupen a les famílies de 3r de
primària: el bassal de l’entrada de l’escola, la calor que fa a les aules durant els mesos
d’estiu i a principi de curs i la possibilitat de que hi hagi un pàrquing per bicicletes a
l’escola.

Pel que fa al bassal de l’entrada es recorda que és un espai propietat de l'Ajuntament
i que des de l’escola i l’AMPA es van fent accions de seguiment per veure si es pot
millorar. En relació a la calor a les aules, és un tema complicat de resoldre, tot i que
es prenen les mesures pertinents per mitigar els efectes que puguin ocasionar les
altes temperatures.

La Mariona Casals, en relació al pàrquing de bicis, comenta que és un tema complicat
tant pel que fa a l’espai per ubicar-lo com per la gestió d’aquest. La Neus Rodríguez
exposa que hi ha un sistema, tipus gàbia, que permet guardar les bicis utilitzant una
targeta personal que dóna accés a la gàbia. L’Albert Ciurana proposa consultar a les
famílies de l’escola per veure quines estarien interessades en fer-ne ús.



La Carla Casals proposa, també, fer una reunió amb l’Ajuntament per plantejar
aquesta necessitat i valorar instal·lar pàrquings de bicicletes a l’espai de l’entrada de
l’escola, tot i que en aquest cas no seria un pàrquing tancat.

Degut a la importància d’aquest tema es decideix treballar-lo al llarg d'aquest curs
buscant opcions i propostes i fent la reunió amb l’Ajuntament. Quan es tingui una
proposta concreta es farà la consulta a les famílies.

Per últim es comenta que just aquest matí, a l’hora d’entrada dels infants, hi havia el
camió de les obres i el camió descarregant davant del menjador. La Mariona Casals
comenta que no hauria de passar, ja que estant avisats que a les hores d’entrada i
sortida no poden descarregar. Tot i això, parlarà amb les dues empreses per
recordar-ho.

A les 21:25 es dóna per acabada la reunió.


