
 AMPA Col.legi Pompeu Fabra 

 A  les  20:05h  del  dia  29  de  setembre  s’inicia  la  reunió  al  menjador  de  l’escola 
 amb el següent ordre del dia: 

 1-Informació estat extraescolars. 

 2-Equipament espor�u. 

 3-Repàs comissions. 

 4-Proposta canvi de nom AMPA. 

 5-Calendari reunions junta primer trimestre. 

 6-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 
 Eva Bitlloch 2n 
 Jordi Sararols 1r ESO 
 Miquel Toribio 1r 
 Sara Planas I4 
 Miquel Chulià 6è 
 Cris�na Font 3r 
 Mireia Camps 2n 
 Nuria Tordera 2n ESO 
 Gemma Gasau 1r 
 Neus Mató 6è 
 Barbara Valen� I5 

 S’excusen: 

 Cris�na Brugués I5 
 Cinta Fructos 5è 
 Natalia San José 4t 
 Mari Delgado 4t ESO 



 Paula Xifra P4 
 Espe Hueso 1r ESO 

 1-Informació extraescolar 

 La  Carla  Casals  fa  un  resum  de  com  han  quedat  les  extraescolars  per  aquest  curs 
 2022-23. 

 Infan�l 

 Música i expressió corporal: 9 inscrits/es. 

 Primària 

 Anglès de 1r a 4t: 9 inscrits/es. 

 Bàsquet: 11 inscrits/es. 

 Robò�ca:  6  inscrits/es  al  grup  de  beginners  i  5  al  grup  elementary.  Aquest  úl�m 
 grup,  com  que  no  era  viable  �rar-lo  endavant,  des  de  l’empresa  organitzadora 
 ens  han  proposat  fer  els  dos  grups  a  la  mateixa  aula  donant  a  cada  grup  el 
 material  necessari  per  l’edat  que  els  hi  correspon.  S’informa  prèviament  a  les 
 famílies  per  demanar  si  hi  estan  d’acord.  Totes  donen  la  seva  conformitat  i  la 
 robò�ca es farà els dijous amb un total d’11 inscrits/es. 

 Ioga en família: ac�vitat ges�onada des de l’Ateneu. 5 famílies inscrites. 

 Pel  que  fa  a  les  extraescolars  d’art  no  s’ha  arribat  al  nombre  d’inscrits/es 
 necessaris  per  a  �rar  endavant  les  ac�vitats.  Des  de  La  Bullidora,  empresa  que 
 ges�onava aquestes ac�vitats, han ofert descomptes a les famílies interessades. 

 Secundària 

 Anglès:  5  inscrits/ES.  l’ac�vitat  es  durà  a  terme  igualment,  ja  que  és  un  grup  de 
 con�nuïtat. 

 Pel  que  fa  a  mecanografia  10  alumnes  d’ESO  han  aprofitat  el  descompte  per 
 pertànyer a l’AMPA, i han fet el curs a l’es�u directament a l’acadèmia de Girona. 

 A  piscina  hi  ha  hagut  30  inscrits/es,  dels  quals  només  en  un  cas  no  s’ha  pogut 
 adequar el canvi horari sol·licitat. 

 2-Equipament espor�u. 

 L’Albert  Ciurana  explica  que  el  proveïdor  de  xandalls  va  apujar  els  preus  a  finals 
 de l’any passat, i presenta el següent quadre resum: 

 Valors 
 unitaris 

 Xandall  Jaqueta  Pantaló Llarg 
 Pantaló 

 Samarreta  Bates 



 T1-10  T12-L  T1-10  T12-L  Curt  m. 
 Curta 

 m. 
 Llarga 

 1  Cost anterior  40,25 €  42,45 €  27,75 €  12,50 €  14,70 €  7,75 €  10,75 €  11,40 €  14,48 € 

 2  Cost actual  44,95 €  47,05 €  31,10 €  13,85 €  15,95 €  9,60 €  13,15 €  13,65 €  22,93 € 

 3  Preus actuals 
 famílies 

 45 €  45 €  28 €  20 €  20 €  12 €  12 €  14 €  17 € 

 4  (resultat)  0,05 €  -2,05 €  -3,10 €  6,15 €  4,05 €  2,40 €  -1,15 €  0,35 €  -5,93 € 

 5  Proposta 
 preus 
 famílies 

 45 €  47 €  31 €  14 €  16 €  10 €  13 €  14 €  23 € 

 6  (resultat)  0,05 €  -0,05 €  -0,10 €  0,15 €  0,05 €  0,40 €  -0,15 €  0,35 €  0,07 € 

 7  Diferència 
 proposta-ac 
 tual 

 0,00 €  2,00 €  3,00 €  -6,00 €  -4,00 €  -2,00 €  1,00 €  0,00 €  6,00 € 

 A  la  primera  fila  hi  ha  el  cost  an�c  per  peça  de  roba,  i  a  la  segona  fila  el  cost 
 actual.  A  la  tercera  fila  hi  ha  els  preus  que  paguem  les  famílies  per  cada  peça,  i  a 
 la  fila  següent,  la  diferència  entre  el  cost  actual  i  els  preus.  Aquí  s’hi  observa  que 
 en  algunes  peces  hi  ha  pèrdua,  i  en  d’altres  guany,  però  que  l’AMPA  no  pot 
 lucrar-se amb la seva ac�vitat. 

 Amb  la  voluntat  d’ajustar  els  preus  al  cost  del  producte,  proposa  el  preu  per  a  les 
 famílies  que  s’indica  a  la  fila  5.  La  fila  6  mostra  la  diferència  entre  els  preus 
 proposats  i  el  cost.  I  la  següent  fila  mostra  la  diferència  de  preus  entre  l’actual  i 
 la  proposta.  En  alguns  dels  casos  hi  ha  estalvi  per  a  les  famílies.  També  proposa 
 eliminar  el  preu  de  xandall  (jaqueta  i  pantaló  llarg)  en  conjunt  perquè  el 
 proveïdor  no  ens  fa  cap  cost  especial,  i  moltes  vegades  les  famílies  agafen  les 
 peces amb diferents talles. 

 Pel  que  fa  a  les  bates,  l’Albert  explica  que  hi  ha  hagut  un  canvi  de  proveïdor  per 
 jubilació,  i  ara  és  un  taller  d’Olot.  El  cost  s’ha  vist  incrementat  lleugerament  i 
 també  es  recull  a  la  taula.  Un  altre  aspecte  és  que  s’ha  acabat  la  roba  per 
 confeccionar-les,  i  se  n’ha  hagut  d’encarregar.  És  un  patró  específic  que  ens 
 fabriquen  a  mida  i  ens  han  demanat  com  a  mínim  un  �ratge  de  1000  metres  de 
 teixit  a  un  cost  de  4,8  €/m.  El  cost  del  teixit  hauríem  d’assumir-lo  des  de  l’AMPA. 
 Es  proposa  assumir  aquest  cost  amb  el  fons  que  disposa  l’AMPA  i  no 
 repercu�r-lo al preu de la bata. 

 ACORDS: 

 ●  S’aproven per assen�ment els nous preus pel material espor�u i bates. 
 ●  S’aprova  per  assen�ment  assumir  el  cost  dels  1000  metres  de  teixit  per  a 

 confeccionar bates, sense repercu�r-lo al preu de les bates. 



 3-Repàs comissions  . 

 La  Judit  Ribas  explica  que  s’han  incorporat  2  famílies  a  la  comissió  de  venda  de 
 xandalls per donar relleu a famílies que els seus fills/es ja han acabat 4rt d’ESO. 

 Per  altra  banda,  a  la  comissió  de  reu�lització  de  llibres  s’han  incorporat  dues 
 famílies que treballaran el relleu amb la Mari Delgado. 

 4-Proposta canvi de nom AMPA. 

 L’Albert  Ciurana  exposa  que  davant  la  pe�ció  d’algunes  famílies  i  per  adaptar-nos 
 als  temps  actuals  es  proposa  canviar  el  nom  legal  que  actualment  és  Associació 
 de  pares  d’alumnes  col·legi  Pompeu  Fabra  ,  per  AFA  Pompeu  Fabra  (Associació  de 
 famílies  d’alumnes  Pompeu  Fabra).  Explica  que  s’haurà  d’aprovar  a  l’Assemblea 
 General  Ordinària  un  canvi  en  els  Estatuts  per  tres  quartes  parts  dels  associats,  o 
 majoria simple dels assistents. 

 5-Calendari reunions 

 La Neus Rodríguez informa del calendari  de reunions del primer trimestre: 

 ●  20 octubre: Junta 
 ●  3 de novembre (Assemblea General) 
 ●  24 de novembre: Junta 
 ●  17 de desembre: Pessebre Vivent 

 6-Torn obert de paraula. 

 1-La  Carla  Casals  presenta  les  diferents  propostes  de  xerrades  forma�ves  per  a 
 les famílies previstes: 

 Programa Creixem (Consorci de Benestar Social Gironès Salt): 

 -  Xerrada “L’adolescència, una etapa diferent”: 19 d’octubre de 17h a 19h. 
 -  Xerrada  “Les  pantalles  durant  l’adolescència”:  30  de  novembre  de  17h  a 

 19h. 

 Programa  Sigues  Tu  (Dipsalut):  s’ofereixen  dues  càpsules  forma�ves  en  format 
 online  sobre  la  ges�ó  emocional  a  la  família  i  l’assetjament  escolar  i  un  taller 
 online de 6 sessions sobre com parlar als infants. 

 2-La  Sara  Planas,  representant  d’I4,  explica  diferents  inquietuds  que  han  exposat 
 algunes  famílies  en  relació  a  la  comunicació  família-escola.  La  Mariona  Casals 



 reconeix  que  potser  sí  que  hi  va  haver  un  retard  en  comunicar  els  grups  classe  i 
 tutores  a  les  famílies,  però  l’avançament  del  curs  no  ha  facilitat  alguns  aspectes 
 organitza�us.  Pel  que  fa  a  la  comunicació  del  material  que  cal  dur,  explica  que 
 s’informa  a  les  famílies  a  final  de  curs,  a  través  del  full  explica�u  que  s’entrega  a 
 tot  l’alumnat.  En  el  cas  d’infan�l  no  es  fa  perquè  es  considerava  que  no  era 
 necessari,  però  es  recull  la  proposta  per  fer-ho  a  par�r  d’aquest  curs.  La  Mariona 
 també  afegeix  que  no  comparteix  l'opinió  que  els  correus  electrònics  s’hagin 
 d'enviar  en  horari  escolar,  ja  que  la  ges�ó  del  temps  i  el  volum  de  feina  fa  que 
 s’enviin quan es pugui. 

 També  s’ha  manifestat  preocupació  envers  la  poca  informació  sobre  el 
 monitoratge  de  16h  a  17h  i  com  es  ges�ona  el  pa�  d’infan�l  amb  les  obres.  La 
 Mariona  respon  que  gràcies  a  les  mestres  es  poden  fer  els  pa�s  de  les  diferents 
 classes  per  torns  mentre  durin  les  obres  i  es  demana  paciència  i  confiança,  ja 
 que quan le sobres es�guin acabades quedarà prou espai de pa� pels tres grups. 

 En  relació  al  neguit  de  no  saber  quan  són  les  reunions  de  principi  de  curs,  es 
 proposa  que  de  cares  al  curs  que  ve  es  farà  un  correu  a  les  famílies  informant  de 
 que  les  reunions  es  durant  una  vegada  iniciat  el  curs.Per  úl�m  la  Mariona 
 comenta  que  des  de  l’escola  no  es  faran  recordatoris  de  les  informacions  que  ja 
 s’han fet perquè la ges�ó resultaria impossible. 

 3-La  Neus  Mató  pregunta  perquè  els  nens  de  cicle  inicial  surten  al  migdia  amb  la 
 bata. La Mariona ho consultarà amb les tutores. 

 4-La  Mireia  Camps,  representant  de  2n  de  primària,  trasllada  la  queixa  d’una 
 família  que  no  entén  el  canvi  de  roba  sense  dutxa  a  educació  �sica,  considerant 
 que  es  poc  higiènic  i  que  implica  perdre  una  estona  de  l’assignatura.  La  Mariona 
 Casals  explica  que  la  dutxa  després  de  l’ac�vitat  comença  a  3r  de  primària,  tal  i 
 com  s’indica  en  el  currículum,  ja  que  és  inviable  en  els  cursos  anteriors  per  les 
 dificultats  que  comporta.  Afegeix,  també,  que  el  canvi  de  roba  contribueix  a 
 l’autonomia i fomenta una bona higiene. 

 La  Mireia  també  trasllada  la  pe�ció  d’una  família  de  gravar  les  reunions  de 
 principi  de  curs.  Des  de  l’escola  es  confirma  que  les  reunions  no  es  gravaran. 
 S’entén,  però,  que  l’horari  pot  comportar  que  algunes  famílies  no  hi  puguin 
 assis�r,  per  això,  les  informacions  importants  estaran  disponible  en  el  moodle. 
 Confirma  que  el  professorat  i  alumnat  estan  molt  implicats  i  il·lusionats  amb  el 
 nou format de reunions per fer-les més vivencials i dinàmiques. 

 6-La  Neus  Rodríguez  expressa  una  queixa  sobre  l’ús  del  mòbil  en  una  ac�vitat 
 d’educació  �sica  a  secundària.  La  Mariona  aclareix  que  no  s’obliga  als  i  les 



 alumnes,  en  cap  cas,  a  dur  el  mòbil,  però  sí  que  en  algunes  ac�vitats  es  proposa 
 fer-lo  servir  com  a  eina  digital.  Aclareix  que  no  és  obligatori  per  part  del  grup 
 classe de portar-lo. 

 A les 22h es dona per acabada la reunió. 


