
AMPA Col·legi Pompeu Fabra de Salt 

 

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2022 

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

1. Matinal esportiva 
2. Festa final de curs 
3. Proposta extraescolars 
4. Informació econòmica 
5. Torn obert de paraula. 

Assisteixen: 

      Jordi Sararols 6è 
      Toni Alba 6è 
      Miquel Chulià 5è 
      Mariona Casals Direcció escola 
      Xevi Sagrera Direcció escola 
      Cinta Fructós 4t 
      Barbara Valentí P4 
      Judit Ribas 2n ESO Secretària 
      Albert Ciurana 3r Tresorer 
      Carla Casals 3r Presidenta 
      Eva Bitlloch 1r 
      Mireia Camps 1r 
      Laura Camacho 1r 
      Gemma Gasau P5 
      Eva Gallardo 2n 
      Sara Planas P3 
 

Excusen l’assistència:       

       Cristina Font 2n 
       Miquel Toribio P5 
       Neus Rodriguez 2n ESO Vicepresidenta 
       Natàlia San José 3r 
       Paula Xifra P3 
       Mari Delgado 3r ESO 
       Neus Mató 5è 

 



 

1.Matinal Esportiva 

La Judit Ribas informa de com va el ritme d’inscripcions, a data de la reunió 
hi ha unes 50 persones apuntades i 4 equips de 3*3, s’acorda allargar la data 
límit de les inscripcions una setmana més, del 24 al 29 d’abril.  

Es recorda que una setmana abans s’enviarà un correu als i les representants 
perquè es puguin apuntar per col·laborar amb les tasques de la matinal.  

S’informa que com es va comentar a l’ultima reunió, els gots ja estan 
demanats. En Xevi Sagrera explica que dins l’assignatura d’emprenedoria es 
va fer fer un dibuix als alumnes de 2n ESO, triant el guanyador els 
organitzadors de la matinal entre els preseleccionats per el professorat. El 
guanyador se li entregarà properament el premi que consta de productes del 
Salting. 

 

2.Festa final de curs 

La Judit Ribas exposa, i s’aprova per la junta, que de cares a la festa de final 
de curs del dia 3 de juny continuarem amb el menú d’anys anteriors, amb 
prèvia venda de tiquets, que consta de botifarra o pinxo, pa amb tomata, 
patates xips i postres, que probablement serà coca.  

Es parla de demanar les graelles als Gegants, fer instància a Ajuntament per 
l’equip de música, i en Jordi Sararols diu que s’ocuparà de parlar amb BTM 
per l’equip de so per al festival. 

Per fer la instància demanant l’equip de so, l’Eva Bitlloch demanarà les 
característiques de l’equip que havien utilitzat en alguna ocasió i que els hi 
havia anat molt bé, així demanarem directament aquest. 

 

3.Proposta extraescolars 

La Carla Casals explica les propostes que tenim: 

Art:  

El centre La Bullidora, escola d’art i expressió, ofereixen l’activitat “Art i 
expressió creativa”. Es decideix fer dos grups, un d’infantil i un altre de 1r a 
4t de primària per poder oferir l’activitat el curs que ve. 



Demanen un mínim de 8 alumnes per grup i un màxim de 12. Es faria en dos 
El preu són 250€/mes per grup. A part cal gestionar el material per a les 
sessions. 

Pels alumnes de 5è a 4rt d’ESO ofereixen l’activitat “Aprèn a dibuixar al 
teu aire” que consisteix en que cada alumne, de manera individual, tria el 
que li ve de gust aprendre: còmic, manga, dibuix artístic etc... Les condicions 
de l’activitat són les mateixes que l’anterior. Decidim oferir-la de 5è a 2n 
d’ESO. 

Mecanografia: 

S’ha contactat amb EMAG, que ofereixen un curs intensiu de mecanografia 
de 30 hores. Demanen un mínim de 8 alumnes i el preu és de 280€ per grup. 
Ens aconsellen que, segons la seva experiència, els cursos òptims per fer el 
curs són 5è i 6è. També ens ofereixen un conveni perquè els alumnes de 
secundària que hi estiguin interessats puguin realitzar el curs a l’acadèmia 
mantenint el preu que ens ofereixen com a AMPA. 

Donat que el curs és intensiu, i que la seva durada seria de tres mesos, es 
planteja fer l’activitat en horari de migdia, dues sessions setmanals d’1 hora. 
S’ajustaria la franja horària per donar la opció de poder dinar a casa a tots 
aquells que no es queden al menjador.  

És interessant el seguiment que plantegen des de l’acadèmia de l’activitat ja 
que envien un informe a les famílies a mig i a final del curs, i com a garantia 
d’aprenentatge ofereixen a l’alumne que no hagi assolit el curs classes 
gratuïtes a l’acadèmia fins que així ho faci. 

Música: 

S’ha contactat amb Nurcaba, una educadora que ofereix l’activitat “Música 
en moviment” per a alumnes d’infantil. Es basa en l’expressió corporal i la 
música i només necessita un espai. El material el proporciona ella. Es 
decideix oferir l’activitat, de P3 a P5 un dia a la setmana.  

També ofereix “Ioga en família”. Degut a que a l’escola ara no es pot 
disposar de l’aula polivalent, hem parlat amb l’Ateneu per veure com 
podríem gestionar l’activitat. El lloguer de la sala tindria un cost 0 i la gestió 
de les inscripcions i pagaments es faria des de l’Ateneu i s’oferiria l’activitat 
a tothom que hi estigués interessat. En la publicitat hi sortiria que és una 
activitat proposada per l’AMPA. S’està d’acord en tirar endavant la proposta 
de cares al curs vinent. 



A data de la reunió, encara estem pendents de rebre el preu d’aquestes 
activitats. 

Robòtica: 

Com ja s’ha parlat en altres juntes, aquesta activitat ha tingut un descens  
considerable d’inscrits i tot i que s’ha intentat resoldre les incidències amb 
l’empresa organitzadora, no hi ha hagut resposta. Donat que hi ha interès en 
oferir aquesta activitat, es buscarà una alternativa de cares al curs vinent. 

La Mariona Casals diu que es plantegen la possibilitat de deixar d’oferir 
escola esportiva i anglès per infantil degut a la poca demanda.  Pel que fa a 
l’escola esportiva es substituiria per l’activitat de “Música en moviment”.   

 

4.Informació econòmica 

L’Albert Ciurana fa un repàs dels últims moviments econòmics: 

Pel que fa a les Activitats, el recompte de despeses del Carnestoltes és de 
196,07€, que corresponen al material per fer la carrossa i al berenar. Per altra 
banda, s'ha fet el pagament dels gots pel 50è aniversari, que és de 317,40€. 
Juntament amb les anteriors despeses del Pessebre vivent, la suma de 
despeses d'aquesta partida de 1.900€, és de 917,17€; que significa un 48% 
de l'execució. Tot i així, en aquesta mateixa partida s'hi atribueix un 
abonament rebut de Llibres Text, corresponent al descompte que aplica als 
llibres, que ha sigut de 956,39€. Per tant, la partida es podria considerar 
intacta. 
 
Respecte a les despeses de teatre, s'han fet pagaments de les obres Cr#sh a 
El Canal, Jumping Ducks i la quantitat restant als espectacles contractats a 
través de l'Ajuntament de Girona (La motxilla de l'Ada, l'aventura d'avorrir-
se, i Deja Vu). Aquesta partida s'ha executat en 3.314€ respecte dels 3.700€ 
prevists. 
 
De la partida d'Excursions, de 7.000€, aquest març s'han pagat 1.434,99€ en 
autobusos. L'execució és actualment de 5.618,99€ (80,27%). 
La partida del Club de Lectura prevista de 100€, ha tingut una despesa de 
30€ en una activitat de comentari d'un llibre. 
 
Ara mateix la suma de les despeses bancàries és de 883,25€; un 441,63% de 
la partida prevista. 
 
 



Entitat bancària: 
 
L'Albert fa un recull de les condicions bancàries a Caixa d'Enginyers, Fiare 
i Triodos. Es pren la decisió de fer un canvi del compte corrent a Fiare. 

 
Material Esportiu: 

La Mariona explica que l'Escola voldria fer una renovació del material 
esportiu que significaria un increment respecte de la previsió. L'Albert 
explica que aquesta partida està dotada de 300€ però que degut a la poca 
despesa de les partides d'Activitats i reutilització de llibres, es podria assumir 
un increment sense problemes. S'aprova per assentiment dels assistents una 
despesa extra d'uns 800€ en material esportiu. 
 

5.Torn obert de paraula 

La Laura Camacho pregunta si es té informació sobre els casals d’estiu, la 
Mariona comenta que s’ha passat un correu amb informació del casal de 
l’ajuntament i aviat es rebrà informació del casal vinculat al club basquet 
Salt.                   

La Mariona Casals explica que el taller pendent sobre xarxes socials per a 
pares i mares dels alumnes de 5è i 6è es realitzarà el 5 de maig, de  2/4 de 6 
a set, amb inscripció prèvia. 

Es dona per finalitzada la reunió a les deu del vespre. 


