AMPA POMPEU FABRA

Acta de reunió de l'Assemblea General Ordinària d´Ampa
08 de novembre de 2018
Ordre del dia
- 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
- Presentació i aprovació del tancament de comptes del curs 2017-2018
- Presentació i aprovació del pressupost 2018-2019
- Presentació de les activitats pel curs 2018-2019
- Presentació i aprovació del calendari d'accions formatives al llarg del curs actual
- Precs i preguntes
A les 21:05 a la Sala Polivalent del Col·legi Pompeu Fabra, el president de l’AMPA Alfons Garrido
dóna per iniciada la reunió.
Es presenta la nova junta directiva, primera Assemblea General des de la seva elecció.
Es segueix l'ordre fixat i de la presentació preparada pel dia. Desenvolupament de la sessió:
1. Elecció si s’escau del representant/s de P3 i representants per curs.
Alfons presenta l ´Ampa.
Es recorda qui son els representants de cada curs i es demana als assistents de P3 si volen
presentar-se com a vocals de la seva classe.
Es presenten la Família Camps-Vilà, Laura Camacho i Eva Bitlla (3 families)
2. Resum de l'acció de l´AMPA 2017-2018
Es presenten les comissions de treball.
Regina Bover ens explica que fa el programa de reutilització de llibres, des de quin curs es
pot adherir una familia i les xifres (imports estalviats, alumnes, estalvi de llibres i resta de
dades d´interes).
Montse Marqués ens resum la gestió dels xandalls. Explica el funcionament i dia de
referència, aquest any també es gestionen les bates.
Dolors Madeo exposa la comissió de la Biblioteca i el Club de lectura, com ajudem per tenir
una bona biblioteca escolar i fomentem la lectura entre les famílies.
Cristina Alarcon explica la gestió de les inscripcions a la piscina i els problemes que hi ha amb
les places, amb la direcció de l'escola es van reunir amb el responsable i s´explica el
funcionament de les reserves i adjudicació de places.
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Alfons Garrido realitza el manteniment del web de l´ Ampa, amb la Cristina Font actualitzaran
i penjaran tota la informació a la web.
Natalia San José parla i resumeix les xerrades formatives que es van realitzar amb el Taller
“Créixer en Família” durant 6 sessions del curs passat. També explica com va sorgir la nova
comissió de Carnestoltes i l'organització del seu primer any, durant el nou curs es vol
consolidar la participació al poble de Salt.
Dins d´aquest resum també es parla del pessebre vivent i la festa final de curs, també d'altres
accions i activitats que organitza, participa, colabora o finança l'Ampa.
S´ha fet una crida per tenir més ajuda a les diferents comissions, es necessiten voluntaris qui
vulguin participar.
3. Balanç contable curs 2017-2018 i pressupost 2018-2019.
Dani Fernandez, tresorer de l'Ampa presenta l'estat de comptes del curs passat, detalla
despeses i el balanç total, el resum de la gestió econòmica de xandalls i reutilització de llibres
amb el resultat global.
Presenta el pressupost pel any en curs amb els ingressos i despeses previstos, es debat per
la partida d'activitats socials, es realitza votació entre tots els assistents i s´aprova per
majoria.
4. Proposta d´acció de l´AMPA 2018-2019
Alfons resumeix totes les activitats previstes i explica la nova proposta d´activitats familiars,
es realitzarà una enquesta amb els pares de l'escola i després es començarà a treballar per
buscar informació i opcions (xerrades informatives, activitats familiars, tallers de salut,
calçotada, ….)
Per la diada de final de curs i comprovant calendari es fixa la data de 07 de juny. Començar tràmits
amb L'ajuntament.
5. Precs i preguntes
Alfons exposa i explica la plataforma Salt Educa i la informació que ens arriba com entitat
educativa del poble, entre tots els assistents es debat, es decidirà pels representants de
l'Ampa la nostra posició.
També parlem de la problemàtica que hi ha amb els aparcaments en hores d'entrada i sortida
i les infraccions que es realitzen per aparcar malament al carril bici o al carrer al pas de
vianants. mirar de reactivar la carta conjunta amb les diferents escoles i quin recursos pot
posar l'ajuntament per facilitar l'aparcament.

S'aixeca la sessió a les 23:15 h.
Vist i plau
La secretària
Natalia San José

El president
Alfons Garrido

