AMPACol·legiPompeuFabraSalt
Reunió de representants de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra.
A les 20:30 hores del dia 30 de juny de 2021 es dona per oberta la sessió, es realitza
dem
 anerav irtualmitjançantlap
 lataformaJitsi.
Assisteixen:
President:AlfonsGarrido
Tresorer:GemmaGasau
Secretaria:NataliaSanJosé

Vocals:

BARBARA VALENTÍ P3
CRISTINA BRUGUÉS P3
GEMMAGASAUP4
EVABITLLOCHP5 
LAURA CAMACHO P5
MIREIA CAMPS P5
NATÀLIASANJOSÉ2º
CINTA FRUCTOS 3er
ALFONSGARRIDO4º
MIQUEL CHIULÀ 4º
ESPE HUESO 5é 
RAMÓN MUÑOZ 6é
JUDITRIBAS1er ESO
NEUSRODRIGUEZ1er ESO
MARI DELGADO 2º ESO
MÒNICA DEL RIO 3er ESO

Direccióescola: MarionaCasals

S´excusen: 

Jordi Sararols, Patricia Gual, Anna Alemany, Albert Ciurana i Carla Casals, Marta
Muñoz, Cristina Font

Ordre del dia:
●
●
●
●

Extraescolars del curs vinent 2021-2022
Comissió de reutilització de llibres
Varis, preguntes, queixes i suggeriments
Consell Escolar
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A petició de l´Ampa i després de proposta realitzada per part dels nostres representants,
l´empresa INNOVAT EDUCACIÓ dedicada a la integració de la tecnologia en l’àmbit escolar
presenta l´extraescolar de robòtica.
S´envia per la seva part informació via mail amb la seva metodologia i funcionament.
Es diferencia per grups d´edat:
✔ Infantil: robots per la seva edat, mínim 10 participants, classes d´1 hora, 28 € mes, 10€
matricula
✔ Primària: dos nivells:
1. Primer nivell (1er i 2º de primària): muntatge de robots i es comença amb Lego (no
estan associats exclusivament amb Lego, també altres d´altres marques).
3 nens per robot i ipad (treball en equip, s´assignen rols i tasques. També es combina
amb la creació de videojocs (altres conceptes de programació).
2. A partir de tercer i fins a sisè de primària, major nivell de robots, treball en equip
igualment i a traves d´aquests robots es pot fer diferents proves de programació
1,5 hores, 30 euros i 10€ matricula
Es debat amb els representants de l´AMPA i amb direcció de l'escola, i s’acorda incorporar
aquesta proposta en el programa d’activitats extraescolars del curs vinent.
Referent a les extraescolars que s´oferiran pel següent curs 2021-2022:
Sense gaires canvis:
✔ Angles
✔ Judo (s´ofereix mateixes condicions però al pavelló, divendres infantil i primària,
secundària dos dies d'una hora)
✔ Teatre és interessant per oferir, però no tenim una empresa darrera, és una persona
que altres anys ja ho organitzava. Pendent de possibles opcions.
✔ Escola esportiva i escoleta de Basquet. Amb les mateixes condicions que el curs passat.
✔ Robòtica, s´oferirà per dimecres o dijous (segons el grup que surti)
✔ Piscina

Comissió de reutilització:
Es començarà a treballar ben aviat per preparar els lots del curs vinent.
Mari Delgado, responsable de la comissió, es reunirà amb la Mariona i després es convocaran a
les famílies per col·laborar en la preparació (segurament setmana del 12/07).
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A partir de tercer de primària, primer curs on els alumnes es poden adherir al programa, ja hi
ha un 100% d’alumnes del centre dins del programa de reutilització.
Hi haurà llibres que no estaran en plenes condicions, es marcaran per tenir-ho controlat. Es
quedaran a l´aula per fer-los servir de suport amb el nou format de classes. No s´assignaran a
cap alumne directament.
S'explica en detall que hi haurà llibres que no se substituiran, altres que sí i altres que
continuaran dins del programa (per cursos i cicles).
S’implantarà INNOVAMAT en cursos superiors. Ja es fa servir en els primers cursos de primària
amb èxit i agraden els seus materials.
Referent a les quotes de reutilització, després dels canvis en la metodologia per part de l’escola
i que finalment sembla que no hi haurà el gran canvi curricular de llibres previst, queda
pendent una reunió per part de la Junta actual, la comissió i l’escola per fer una proposta al
respecte.

Altres:
Judit consulta sobre les taquilles pels alumnes de l´ESO, pendent de resposta.
Mariona recorda que no es va fer la comunicació oficial per mail de no cobrar la segona quota
prevista. Es recull la proposta per pensar més en el mail com eina de comunicació oficial.

Valoració de la reunió del Consell Escolar
Una vegada parlat tots els temes, ens acomiadem de la Mariona i el representant de l’AMPA
passa a exposar el seu posicionament en relació amb la reunió del Consell Escolar de Centre,
celebrada aquesta mateixa setmana.
Alfons Garrido, president de l’AMPA i representant d’aquesta al Consell Escolar, explica
breument com va anar la reunió. Comenta que, un cop exposats la liquidació del pressupost i el
pressupost pel curs vinent per part del centre, va fer una sèrie de preguntes sobre algunes
partides i pagaments que fan les famílies al llarg de l’any, vinculats a “fotocòpies” o “material
escolar”. Pel fet de no estar consignades al pressupost i a tenor que les respostes rebudes no
foren aclaridores, va votar en contra de la seva aprovació.
També va exposar la necessitat de rebre la documentació que es presentarà abans de la
celebració del consell per poder revisar-la, debatre-la i establir el posicionament de l’AMPA
amb relació als punts de l’ordre del dia, per no haver d’improvisar-ho al llarg de la reunió.
Els assistents debaten sobre la necessitat d’una major transparència per part del centre en
benefici d’una millor comunicació i d’una major confiança de les famílies.
Va exposar al Consell Escolar la voluntat d’escurçar el temps d’espera de les famílies a l’entrada.
La proposta del centre és de 8:45 (infantil), 8:53 (primer cicle de primària) i 9 (segon cicle de
primària). Es va proposar que fos 8:50, 8:55 i 9, ja que hi ha temps suficient. Es va acordar que
la proposta s’estudiaria per més endavant.
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I entre altres temes, es va preguntar si les famílies podrien entrar a l’escola, fet que no es
permetrà de moment per raó de les restriccions vigents.
22:30 hores, es dona per finalitzada la reunió.

