Col.legi Pompeu Fabra Salt

Acta de Reunió ampa 26/01/2016,
A les 21:00 del dia 26/01/2016 a la sala de mestres la presidenta dóna per oberta la sessió
Assisteixen
President :
Silvia Bagaria
Tresorer :
Dani Fernández
Secretari :
Regina Bover
Vocals :
P3, Anna Cervia i Anna Alemany, P4 Alfons Garrido, P5 Laura
Muñoz, 1r Nuri Tordera, 3r Dolors Madeo, 3r Eso, Isabel
Direcció escola : Joan Casals, Mariona Casals

S’excusen

Vocals :

Punts de l’ordre del dia

Rosa ropero 4t ESO, Victor González 6è, p5 Marc Pont. 1r
Eso Enric Pico

-Revisió i aprovació acta reunió anterior
- Tancament temes pendents acta anterior
- Avaluació pessebre vivent.
- Presentar i validar per portar a junta extraordinària les Propostes de projectes del superàvit
de l’ampa ( tal com vam quedar, totes documentades econòmicament)
- Jornada de portes obertes
- Festa final de curs
- Precs i preguntes
1. S’aprova l’acta anterior
2. Tancament temes pendents acta anterior:
- Xerrades per pares
 Febrer: Primers auxilis: Sílvia parla amb creu roja
 Març: des de Dipsalut, nutrició, sigues tu, pendent confirmació data, per fer a
març, ho segueix Mariona
 Abril: Internet ús d’eines, riscos i mesures preventives, Mariona pd confirmar
amb mossos d’esquadra. Es proposa ( si es pogués fer) a 28/ 04 o bé 5/5.
 Xerrada sobre propostes de llibres per Sant Jordi, per part de Dolors Madeo el
dia 21/04.
Alfons Garrido ja ho publicita a la web amb la informació que de moment tenim, per
anar-ho avançant.
Com a avaluació de la Xerrada aqui mano jo, es valora positivament l’assistència i per
tant l’interès que es demostra que hi ha sobre el tema. La conferència no anava
preparada per les relacions de poder pares-fills. Els ponents van intentar resoldre la
situació, i malgrat van sortir eines, va faltar tancar i concretar la xerrada. Pel proper
curs, plantejar-nos fer la xerrada enfocada realment al poder pares-fills.
3. Avaluació Pessebre vivent:
Positiu:
- Muntar molt ràpid
- Infantil falta gent a la tarda
- desmontar molt bé i ràpid
-repartir feina anticipada va bé
A millorar:
- Fer alguna cosa diferent de participació dels nens, cantar, moure’s.... es fa llarg
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No es van demanar tanques
Elements de decoració, anticipar-los per cursos, ja que va anar molt bé tenir-los, però
caldria que hi hagués més families voluntaries.
4. Propostes projectes superàvit ampa
Dani confirma import que hi ha, ens indica que fiscalment les inversions s’han de fer de forma
esglaonada.
S’obre el torn de presentació de projectes:
- A proposta de Víctor González : 885,87 euros per millores en il.luminació pessebre vivent. Compra
de material, caixa d’eines i escales.
- Per part de Dani Fernández, es proposa la compra d’un ordinador i un lector de codi de barres per
aplicar a la comissió de reutilització de llibres, i de xandalls, el valor aproximat 500 euros
- A proposta de Mariona Casals, es presenta projecte per adquisició de material per l’ensenyament
de robòtica des de primer cicle de primària fins a secundària. El projecte suposa una inversió de 2500
euros.
- A proposta de Mariona Casals, es presenta el projecte el projecte que l’escola vol tirar en marxa per
la incorporació de IPAD, el muntant del projecte és de 10.000 euros, però es proposa una
col.laboració de 3000 euros.
- Per part de Sílvia bagaria, es proposa la reserva d’un import de 1000 euros destinata a la millora de
la sonorització de la festa de final de curs.
S’acorda convocar Assamblea General extraordinària pel proper dia 9/2 a les 21:00 en primera
convocatòria i a les 21:15 en segona convocatòria, amb un únic punt a l’ordre del dia. Aprovació si
s’escau dels projectes a compte del superàvit de l’Ampa.
5. Jornada de portes obertes:
- serà el dia 20 de febrer
- es repeteix esquema any anterior.
- ampa també participa amb xocolatada, Joan ha d’aconseguir accés a la cuina de l’escola
- Cal refer el triptic
- cal saber si el club esportiu vol o no compartir plafó. Sílvia bagaria parla amb la mònica.
Es queda el proper dia 20 de febrer a les 10:30 a l’escola.
6. Festa final de curs, demanar taules i tanques.
Sílvia li diu a la Mònica del Rio perquè ho pugui fer.
7. Precs i preguntes:
- Laura Muñoz informa a Mariona que des de mòbil la web de l’escola no funciona.
- Sílvia aclareix amb Mariona si ja està actualitzat en el web de l’escola el link al web de l’ampa.
- Des de la comissió de biblioteca informen que ja engeguen el club de lectura i que passaran un
correu per lligar horaris del club.
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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