Col.legi Pompeu Fabra Salt

Acta de Reunió de l’ampa del Pompeu Fabra,
A les 21:00 del dia 9 de desembre2015 al Col·legi Pompeu Fabra, la presidenta de l’AMPA
Sílvia Bagaria dóna per iniciada la reunió.

Assisteixen

President :
Tresorer :
Secretari :
Vocals :

Silvia Bagaria
Dani Fernández
Regina Bover
Cinta Fructos P3, Neus Mató P4, Laura muñoz P5, Nuri
Tordera 1r, Neus Rodriguez 2n, Jep Plana 3r, Víctor
González 6è, Enric Pico 1r Eso, Isabel Ortega 3r Eso
Direcció escola : Joan Casals, Mariona Casals

S’excusen

Vocals :

Rosa ropero 4t ESO, Marc Pont P5

Punts de l’ordre del dia
1. Pesssebre vivent:
Només es segueixen els temes del pessebre vivent, per concretar per el dia 19
1.1, Compres:
o encarregar coques, 160 joan
o aigues 70 silvia i dani gros mercat
o cacaolats 86 x 3 =250 ud. Silvia i dani gros mercat

o cinta de delimitació mariona

1.2 Horaris
- Pares a les 10:30 per començar a posar cortines, les de sota el porxo els de p3-p5
- També les del fons del pati i pati de sorra
- Mariona passa croquis de com s’han de muntar
a primera hora cortines per tothom
- Hora pessebre entrada nens ¾ de 6
- Tancar portal a les 17:00 Josep Llorà.
1.3 Seguretat
- Pares de cada cicle estan a prop del quadre dels seus fills per evitar que hi hagi
incidents com l’any passat que van venir nens de fora i es portaven malament amb els
que estaven participant.
1.4 Feines a anticipar
- Cortines pati de sorra estan fent-se i s’han de fer tensors nous. S’ha comprat la nova
roba i ja estan en marxa.
- Il.luminació, Carles Nierga, podrà el dissabte a la tardal. Per l’equip del matí es
compta amb Víctor, Peter i Jep plana en Jordi alvarez també entra a l’equip
d’electricistes, i sergi espinal.
- Mariona fa arribar un esquema a en Víctor, el dissabte a primera hora, si no pot sr
abans.
APA Col·legi Pompeu Fabra Salt
www.pompeufabrasalt.com

Col.legi Pompeu Fabra Salt

- Joan revisa si tots els llums funcionen n’hi ha 3 de peu amb un foco i 5 de peu dos
focos, i 15 petits, sense peu.
Comprar-ne 2 de peu dobles, els compra l’escola.
- Es farà una porta de pas de cel a infern per part de la Rosa Maria, es faràn amb piles
de taules i decorades amb paper. Il.luminació amb led que la compra l’escola
- Vídeo, es proposa que els nois d’Eso, que dominen les tecnologies tic, puguin gravar i
editar un vídeo el pessebre amb tots els nens, Mariona ho mou amb nens de l’escola.
- Fotos Martí artalejo
- Pera avançar temes de decoració amb manualitats, l’escola proposa de la zona del
cel.
Es mobilitzaran els pares el dijous dia 10 a les 17:00 a la sala polivalent per fer
manualitats. Ho coordina Núria Tordera, Mariona Casals fa preparar material i mostres
i quantitats que sen ‘han de fer.
Neus Portarà els caramels de reis,
Llista de material auxiliar, palla, hortalisses, canyes,
Precs i preguntes:
Per part de Neus Mató es trasllada la intranquil.litat de mares de p4 en el moment de deixar el
nen a la ratlla vermella. Des de direcció s’explica que la línia està posada de forma estratègica
perquè quan els nens entrin, ja nomes puguin tirar endavant. Es demana la col.laboració als
pares per deixar prou visibilitat al mestre o a la mestra responsable de pati i d’entrada de
mainada. La Neus ho trasllada al seu grup de pares de classe
Per part de Neus Mató, també es trasllada per part d’una familia de p4, el dubte sobre possible
volcat de porteries de futbol. Es respon que estan suficientment contrapesades per aguantar el
pes dels nens que hi juguen penjant-si. No suposen cap mena de perill.
La secretària de l'AMPA aixeca la sessió a les 23:00h.
Vist i plau
La secretaria
Regina Bover

La Presidenta
Sílvia Bagaria
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