Col.legi Pompeu Fabra Salt

Acta de Reunió ampa 05/04/2016
A les 21:00 del dia 05/04 a la sala de mestres la presidenta dóna per oberta la sessió
Assisteixen
President :
Silvia Bagaria
Tresorer :
Dani Fernández
Secretari :
Regina Bover
Vocals :
Ariadna, laura, cebrià, nuri moret, enric picó, dolors madeo,
Direcció escola : Joan casals, mariona casals.

S’excusen
Vocals :

Punts de l’ordre del dia
-Revisió i aprovació acta reunió anterior
- L’assamblea extraordinària de socis del 9 de febrer.
- Seguiment formacions
- Proper Taller
- Festa final de curs- Concurs cartells, terminis, i bases
- Què fuc fer jo per un Salt Millor?, el projecte i la nostra participació.
1. S’aprova l’acta anterior
2. Assamblea extraordinària de socis 9 de febrer.
Molt poca assistència, presentació de projectes i aprovació de la inversió. Següent pas?
-Escola Ipad, ja endavant?
- Compra material elèctric?
- Compra ordinador i lector usb
- sonorització festa final de curs?
3. Formacions:
Primers auxilis èxit però molt llarga
- Dipsalut: nutrició...
- Internet ús d’eines s’havia parlat de riscos i mesures preventives.
o Mariona confirma si els mossos el 28/04 o bé el 5/5.
o Xevi parlar amb Dani Coll pel 12 de maig, es mirarà si es pot fer tot en un dia o bé si
hi ha dubtes fer dues sessions.
o Possibilitat per any vinent dwe venir el community manager de l’ajuntament de
Girona, hi ha qui ha assistit a xerrades seves i pot interessar.
- Xerrada sobre propostes de llibres per Sant Jordi, per part de Dolors Madeo el dia 19/04 
sílvia demana cartell a xavier vilardell a 2/4 de 5 .
4. Festa final de curs:
Estris:
- Mònica té demanades taules i tanques, consta que està acceptat. Mariona ho confirma
Sonorització
- Alfons, ja pot contactar amb isaac per assessorar-se per la sonorització. Joan apunta possibilitat de
posar escenari sota el porxo i cortines per millorar sonorització.
Cartells:
- Mariona, sondeja si es vol fer lliurement o bé activitat de classe, per evitar forçar un concurs si no el
volen fer. Data màxima de lliurament 13 de maig es repeteix esquema any anterior.
Altres:
Els de segon d’eso s’organitzen com l’any passat
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5. Què puc fer jo per un salt millor?
La xarxa educativa és la que vincula escoles i ampes per millorar convivència del poble.
L’escola hi participa amb el tema de la fotografia en familia.
Hi participen el gegant del rec, la farga, el cau i pompeu fabra. Gegant del rec van fer una activitat
pròpia, que compartiran amb Pompeu Fabra a través del fil conductor d’un conte. Pompeu fabra
seguirà el conte i ho portarà a la Farga i així fins al cau, que ho compartirà l’any vinent amb les
escoles que s’afegeixin.
Hi haurà un dia de presentació al poble.
6. Comissions:
biblioteca club de lectura ja ha començat, es valora positivament s’ha fet trobada de pares i en
breu la d’alumnes, Hi haurà dues sessions per pares. El primer llibre ha estat compartit pares i fills hi
ha 15 pares aprox.
Dolors ha portat recursos a l’escola per les sessions que fan a la biblioteca, per conèixer albums
il.lustrats.
Des de la comissió han preparat un enquesta – formulari google per passar a les families, per
conèixer els hàbits lectors a nivell estadístic. Des de grups wats de grup anirà bé animar als pares.
Xandalls  es lliurara paper de comanda amb tota la documentació als pares de p3, la mariona
tindrà dos xandalls de mostra perquè els pares puguin triar la mida. Al cap d’uns dies es lliuren els
xandalls en exclusiva al llarg del mes de juny.
Reciclatge Dolors Madeo aporta idea sobre com es pot fer la gestió de llibres, quan hi hagi la
propera reunió de l’equip se l’avisarà.
web
7. Precs i preguntes:
- Laura Muñoz informa a Mariona que des de mòbil la web de l’escola no funciona, es segueix sense
poder veure els menús de menjador des de mòbil
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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