
AMPA    Col·legi   Pompeu   Fabra   Salt  

A  les  20:35  hores  del  dia 10 de novembre  de  20201 es dóna per  oberta  la  sessió,  es  realitza 

 de   manera  virtual  mitjançant  la  plataforma Jit. Està oberta a tots els pares i mares de l'escola

per tal de conèixer i fer control de la feina realitzada per la Junta, a més de participar en la

presa de decisions.

https://meet.jit.si/assembleaampapompeufabra2021

L'ordre del dia és:

✔ Elecció de representants de P3 i anunci de canvis d'altres representants de curs.

✔ Elecció dels membres de la nova junta de l´AMPA

✔ Resum de l'acció de l'AMPA en el curs passat: comissions

✔ Presentació i aprovació del tancament de comptes del curs 2020-2021

✔ Presentació i aprovació del pressupost 2021-2022

✔ Presentació de les activitats pel curs 2021-2022

✔ Precs i preguntes

La presentació dels temes a tractar es realitza per part de la Junta actual de l´AMPA (Alfons
Garrido/ president, Natalia San José/secretària i Gemma Gasau/tresorera) i els diferents
representants de les comissions.

Hi ha uns 24-26 participants durant tota la reunió/ connexió.

Alfons, president de l'Ampa, inicia la reunió. S'explica i detalla l´activitat de l´AMPA
(constituïda per totes les famílies de l’escola, amb els seus objectius i funcionament).

El curs passat ha sigut un any encara marcat pels efectes de la covid. Les restriccions han frenat
l'acció de l´Ampa i han dificultat o impedit l'organització de moltes activitats.

Es fa un repàs del diferents representants de l´Ampa i s´incorporen dues noves famílies com a
representants de P3 (families voluntaries que assisteixen a la reunió).

Es presenta l´equip candidat a nova junta de l´Ampa i es confirma per uninamitat de vots dels
assistents.

Carla Casals Alonso: Presidenta

Neus Rodríguez Cerrillo: Vice-Presidenta

Judit Ribas Bou: Secretària

Albert Ciurana Ferragutcases: Tresorer
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Es realitza un resum de totes les comissions de treball:

Comissió de reutilització de llibres:

Mari Delgado no es pot connectar a la reunió i Mariona explica el seu funcionament:

- funcionament
- reutilització en xifres
- despeses en llibres i material
- propostes de millora

Per la reorganització de l'escola hi ha llibres que no formen part del programa (llibres de
consulta a classe i que no han sigut substituïts).

S´expliquen els llibres per curs: dins del programa, altres de consulta i llibres comprats. Els
alumnes de primer d´ESO estan dins d´un nou pla per treballar les matemàtiques amb llicències
digitals.

Es proposa incloure una lectura obligatòria per curs a l'ESO dins del programa.

Comissió de venda de xandalls i bates:

Montse Marqués explica el seu funcionament i com es gestiona la compravenda de
l´equipament esportiu i de les bates.

Es recorda que s’atén el primer dijous de cada mes (canvi de dia). Es demana col·laboració per
pares o mares que de manera desinteressada vulguin ajudar els dies de venda.

Comissió club lectura :

Alfons Garrido explica què és i què es fa.

Es fa un repàs dels llibres llegits durant l'any i l´activitat. També hi ha lectures amb alumnes de
secundària.

Les famílies que vulguin participar han d´apuntar-se al mail ampapf@gmail.com

Comissió biblioteca :

Alfons explica. Falten pares i mares que vulguin col·laborar.

Comissió formació i xerrades per famílies:

Cap acció durant el curs passat degut a la situació Covid.
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Comissió per la gestió de la inscripció a la piscina (extraescolar):

L´AMPA gaudeix del preu/soci pels cursos de natació a la piscina coberta de Salt. S´explica
funcionament.

El mail de contacte es piscina.pompeufabrasalt@gmail.com

Comissió manteniment del web de l´AMPA :

www.ampapompeufabrasalt.cat

Comssió Carnestoltes:

L'any passat no es va poder celebrar però hi ha bones notícies. Properament hi haurà una
reunió de l'Ajuntament amb les entitats de Salt que participen.

Es realitza un resum dels esdeveniments i col·laboracions  més importants de l'AMPA:

- Pagament de la Revista Anual de l'escola: pagament de la revista que anualment edita
l’escola i que reben totes les famílies, amb el resum de l’any de tots els cicles educatius.

- Financiación de l'autobús (dues sortides per curs)
- Financiación de entrades per dues obres de teatre, per curs.
- Col·laboració en la compra de material esportiu, matemàtic i informàtic de l'escola
- També es pacta amb l´escola el programa d´extraescolar i es gestiona la difusió i

inscripcions.
- Aquest any es va acordar per Junta cofinançar l'autobús de les colònies d'infantil i

primària i confinançar les sortides de viatges de final de curs dels alumnes de l'ESO.
- Reunió amb el regidor de l'Ajuntament i caporal de la Policia Local per evitar que els

cotxes aparquin a la vorera, davant l´escola.

Balanç econòmic 2020-2021

Es presenta el balanç comptable del curs passat amb els ingressos i despeses del pressupost i el
seu resultat final.

Es recorda que hi haurà un canvi en el ràpel que es rep per per la gratificació de compra de
llibres escolars i que s´aplicarà directament a la compra de llibres per les famílies.

Es detallen totes les despeses del curs, pressupostades i executades, amb un balanç negatiu ja
que no es va cobrar la segona quota a les famílies però si es van realitzar sortides de bus i altres
despeses que en principi no semblava que es fessin a realitzar.

Es duu a terme votació i queden aprovades les comptes del curs 2020-2021.
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Es detalla també els resultats de la venda de xandalls i dels ingresos i despeses del programa de
reutilització de llibres.

Pressupost 2021-2022

Es presenta per part de la nova junta de l'Ampa.

Ingressos i despeses previstes. S'aprova per unanimitat entre tots els presents.

Es torna a la normalitat referent al pagament de les dues quotes de l'Ampa i s´aprova la
reducció de la quota del programa de reutilització (no hi ha prevista una gran inversió,
s'actualitza i s´ajusta a la realitat actual)

6€ quota llibres secundària, 5€ quota llibres primària, 2€ quota llibres lectura

La proposta d´activitats es reanuda com un curs normal. Neus presenta el programa
d´activitats, col·laboracions i finançament.

Precs, preguntes i altres temes d'interès:

● Espais de formació disponible amb entitats públiques del poble (no tenim disponible
l´aula polivalent  de l´escola).

● Possibles estratègies respecte el problema de falta d'aparcament i el mal ús que es fa
de les voreres aparcant cotxes. Que passarà amb la construcció del nou centre educatiu
i eliminació de part del parking actual?

● S'acorda que el president/a de l´Ampa sigui el representant al Consell Escolar per part
de l´Ampa (càrrecs lligats, s'aprova per assemblea i es ratificarà per decisió de
representants de la junta en propera reunió).

● Es demana més informació a les famílies de temes importants per recolzar els temes
decidits per junta.

22 hores. Es dóna per finalitzada la reunió.

Moltes gràcies per la participació.


