AMPACol·legiPompeuFabraSalt
Ales20:15 hores deldia12 de novembre de2020es dóna perobertalasessió,esrealitza
demaneravirtualmitjançantlaplataformazoomi està oberta a tots els pares i mares de
l´escola.
https://meet.jit.si/assembleaampapompeufabra2020

L'ordre del dia de l'assemblea general ordinària és:

✔ Elecció de representants de P3 i anunci de canvis d'altres representants de curs.
✔ Resum de l'acció de l'AMPA en el curs passat: comissions (reutilització de llibres,
biblioteca, venda xandalls, club de lectura, gestió extraescolar piscina, carnestoltes),
participació a les festes escolars, xerrades per les famílies, altres activitats i accions...
✔ Presentació i aprovació del tancament de comptes del curs 2019-2020
✔ Presentació i aprovació del pressupost 2020-2021
✔ Presentació de les activitats pel curs 2020-2021
✔ Proposta per la pròrroga de la Junta actual de l'AMPA i proposta pel càrrec del
representant de l'AMPA en el Consell Escolar del centre.
✔ Precs i preguntes

La presentació dels temes a tractar es realitza per part de la Junta de l´AMPA (Alfons Garrido/
president, Natalia San José/secretària i Gemma Gasau/tresorera) i els diferents representants
de les comissions.
Hi ha uns 28-29 participants durant tota la connexió.
Per iniciar la reunió i com resum per totes les famílies, es fa una presentació de l´AMPA
(constituïda per totes famílies de l’escola, amb els seus objectius i funcionament i els
representats directes de l´AMPA).
Aquest any hi ha canvis als representants de 5é de primària (canvi per baixa) i s´incorporen
dues noves famílies com a representants de P3.
La reunió per l´elecció dels representants de P3 es va realitzar el passat 05 de novembre de
manera virtual després d´enviar una convocatòria a totes les noves famílies.
Aquest any també s´ha d´escollir un nou representant de l´AMPA per Consell Escolar del
Centre, ja que l´antic representant és baixa a l´escola en finalitzar els seus fills el cicle escolar.
Es presenta candidatura i es vota que el nou representant serà Alfons Garrido, president i
membre de la Junta.
Mariona ens explica que és el Consell Escolar, òrgan de participació dins el control i la gestió
del centre amb les diferents parts de la comunitat educativa (format per 4 membres de
l´escola, 3 pares, 1 AMPA, 4 professorat, 1 pas i 2 alumnes). Aquest any s´hauria de renovar la
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meitat de la seva composició però la Generalitat ha dictat per decret que allargarà el mandat
actual per 1 any. Es realitzen 2 reunions ordinàries per curs (octubre i a final de curs).
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 entre Alfons i Mariona s´explica el seu
funcionament i que s´ha fet aquest any per les restriccions que hi havia.
La previsió és poder realitzar un canvi curricular de llibres amb versions noves.
Per part d´una família es fa la proposta quels alumnes de 3er i 4ª de l´ESO ajudin dins del
programa com a servei comunitari, també es comenta que d´aquesta manera no tots els
alumnes s´implicarien i millor comptar amb tots els alumnes del cicle superior. Es fa
constar perquè s’estudiï pe part de la comissió.
Es comenta que si l´escola opta per fer servir llicències i no llibres en paper, no es podria
fer el servei de reutilització.
A primària i ESO es necessita un canvi per la vida limitada dels llibres, l´escola està
estudiant el tema.
Es proposa i s´aprova que de manera excepcional, ja que no hi hagut despesa i hi ha llibres
que s´havien de canviar, que la quota de reutilització dels llibres que es girarà a les famílies
sigui de la meitat de l’import habitual, atenent que hi ha romanent per assumir la forta
despesa del canvi curricular previst.
Es fa un repàs dels imports habituals: 9€ per llibre de primària, 11€ per llibre de secundària
i 4€ per cada llibre de lectura. Aquestes xifres es reduiran a la mateixa en la següent quota,
que es passarà a mitjans de novembre.
●

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 dimarts de cada mes. Es demana col·laboració per pares o
mares que de manera desinteressada vulguin ajudar els dies de venda.
L´AMPA no fa cap activitat econòmica i per motius fiscals els preus no estan publicats.
●

Comissió club lectura :

Dolors Madeo explica que és, que es fa i el seu bon funcionament.
Aquesta comissió va néixer a petició de l´escola i inclou lectures variades amb trobades per
comentar i debatre, i amb algunes activitats culturals o sortides.
Les famílies que vulguin participar han d´apuntar-se al mail ampapf@gmail.com
●

Comissió biblioteca :

Actualment i a causa delsanvis realitzats a l´escola per habilitar nous espais de classe, s´ha
perdut l´espai físic dedicat a la biblioteca.
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Dolor Madeo explica el perquè d´aquesta comissió, que fa i que faltaria, demanant més
col·laboració i suport a L’AMPA.
La compressió lectora, competència transversal per totes les assignatures, és de vital
importància i nosaltres, com pares, hem de donar exemple als nostres fills.
Es fa la proposta de col·laborar de manera econòmica i en pròximes dates reunirà la
comissió de L’AMPA amb la comissió de la biblioteca de l´escola (formada per professorat
de cada etapa) per trobar i realitzar accions concretes.
●

Comissió formació i xerrades per famílies:

L´AMPA havia organitzat una sèrie d'accions formatives durant el curs 2019-2020 que no
es van poder realitzar a causa del confinament general, s´explica el detall.
Per culpa de les mesures de prevenció Covid-19 no hi ha prevista cap formació presencial
aquest any. Es valoraran possibles accions formatives i xerrades en línia per entitats
educatives
●

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

Es realitza un resum dels esdeveniments més importants on ha col·laborat l´AMPA:
●

Pessebre vivent 2019
L´escola i els professors organitzen el pessebre amb la col·laboració de l´AMPA i les
famílies que ajuden al seu muntatge. Per part de l´AMPA, també es realitza una
renovació i actualització del material que es fa servir i es convida a tota l´escola a coca i
beguda.
Per aquest 2020 no es pot realitzar, encara que l´escola buscarà la manera de poder
celebrar el Nadal.

●

Carnestoltes 2019
Un any més s´ha participat en la rua gran de Salt. Va ser un èxit de participació, amb
molt bon ambient i amb moltes ganes de diversió.
Per aquest curs no hi haurà rua degut a les restriccions actuals.

●

Compra de material informàtic per l´escola
D’acord amb la decisió de la junta de l’AMA, reunida el 20 de juliol de 2020, es van
adquirir quinze ordinadors chromebooks i el carro de recàrrega, per valor de 5.600 €,
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per a ús de la comunitat educativa de l’escola amb l’ànim d’impulsar l’aprenentatge
digital dels alumnes de primària i secundària a través de l’ús de les tecnologies a l’aula.
Va ser una decisió consensuada per part dels representants de l´AMPA a la que es
destinaven els diners de les despeses previstes i no efectuades a causa de la suspensió
de classes pel confinament general.
●

Pagament de la Revista Anual de l´escola
El pagament de la revista que anualment edita l’escola i que reben totes les famílies,
amb el resum de l’any a tots els cicles educatius, va a càrrec de l’AMPA.

Balanç econòmic 2019-2020
Es presenta el balanç comptable del curs passat amb els ingressos i despeses del pressupost i el
seu resultat final.
Es parla del ràpel que cada any es rep per la gratificació de compra de llibres escolars i que es
demanarà que s´apliqui a la compra de llibres amb un descompte directe per les famílies.
Una família de P3 indica que no tenen cap informació d´aquestes quotes i resta de temes. La
preinscripció d´aquest any va ser telemàtica i no es va poder celebrar la reunió anual on
s´explicava tot. Es proposa enviar un tríptic informant a totes les famílies de P3.
Es duu a terme votació i queden aprovades les comptes del curs 2019-2020.

Pressupost 2020-2021
Referent al pressupost actual, l´escola comunica que es vol continuar amb totes les activitats i
sortides previstes, complint amb la normativa actual.
Actualment ja s´estan realitzant sortides/excursions amb diferents grups de primària i de l´ESO.
Referent al teatre, l´activitat cultural està congelada, però s'ha de veure que passa en les
setmanes vinents (l´AMPA col·labora amb la compra de dues entrades per curs i any).
Per part d´una família se suggereix si es pot venir a l'escola per fer teatre. No es descarta res, ja
que hi ha ganes de mantenir totes les activitats.
Es proposa per part de la Junta que es mantingui el cobrament de la primera quota i que
depenent de les despeses i activitats que es realitzin es regularitzi l´import de la segona quota
per tal de tancar el pressupost correctament.
Es vota i s´aprova el pressupost amb la regularització pendent al llarg de l´any segons l´evolució
del context.
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Renovació junta
De manera excepcional es vota i aprova la renovació de la Junta actual per un any més (donada
la situació actual de pandèmia i atenent a la petició de la direcció de l´escola).
President: Alfons Garrido
Vicepresidenta: Mònica del Rio
Secretària: Natàlia San José
Tresorera: Gemma Gasau

Precs i preguntes:
✔ L´escola ja ha començat a moure el tema per tal d’evitar que els nens de l´escola
puguin pujar al “tobogan” del costat de l´entrada (s´ha de fer obra).
✔ La direcció de l´escola fa resum de l’última informació Covid (grups confinats, PCR
pendents, canal de comunicació Telegram).
✔ Es torna a parlar del tema aigua per rentar mans a P3 i el pes de les motxilles dels
alumnes de l´ESO.
✔ Actualment hi ha agents cívics a les sortides/entrades de l´escola, és una demanda que
ha fet l´escola a la policia municipal de Salt.

✔ En relació amb els cotxes mal aparcament a les entrades de l´escola, es farà una
instància a l´Ajuntament per discutir plegats possible solucions.

22:45 hores. Es dóna per finalitzada la reunió.
Moltes gràcies per la participació.

