ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ESCOLA POMPEU FABRA
Curs 2014/15

Caràcter: Ordinari
Data: 26 de novembre del 2015
Lloc: sala d’audiovisuals de l’Escola

ASSISTENTS
10 assistents i 9 membres de la Junta: Neus Ros, Susanna Casellas, Mònica Lloret,
Marta Sánchez, Cristina Casellas, Sílvia Valentí, Farners Blanquera, Gemma Oliveras,
Alba Gellida.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea
S’aprova per assentiment l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Renovació càrrecs de la Junta de l’AMPA
Es presenten les noves persones que han entrat a formar part de la Junta de l’AMPA i
s’informa dels càrrecs que ocupa cadascuna d’elles:
Presidenta:
Neus Ros Vicente
Vicepresidenta:
Susanna Casellas Planas
Tresorera:
Mònica Lloret Reixach
Secretària:
Marta Sánchez Bassols
Vocals: Cristina Casellas, Imma Collell, Sílvia Valentí, Farners Blanquera, Gemma
Oliveras, Alba Gellida, Cristina Ferrer
La representant de l’AMPA al Consell Escolar és la Susanna Casellas.
Queda aprovada per assentiment la composició de la nova Junta.
3. Inversions fetes per l’AMPA
La Presidenta presenta el cost de les inversions que ha fet l’AMPA aquest estiu:
-

Obres del pati: 13607€
4 Pissarres digitals: 6587,24€

En total s’han gastat 20194€. Aquest curs es participarà en el Tió de l’escola, com
cada any. També s’ha previst fer un mural a la primavera, l’Ajuntament ens pintarà la
paret de blanc (paguen la pintura).
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4. Extraescolars
PLÀSTICA
Hi ha 13 nens inscrits, es fa un dia i l’Adrià Creus considera que aquest és un bon
nombre per a treballar bé.
ROBÒTICA
El nombre d’inscrits és:
-

Innova’t 0: 8 (Maria Núria)
Innova’t 1: 11 (Laia Oliveras)
Innova’t 2: 24, estan desdoblats (Glòria Bobils, Laura Tarrès)

Ens han informat des de l’empresa que fa l’extraescolar que a la seva web hi ha
vídeos de les activitats que es fan. Concretament dins la seva web
(http://innovateducacio.cat/) anant a l’apartat Blogs es desplega un menú on s’ha de
seleccionar Les nostres extraescolars, allà es pot triar el centre i el grup per a accedir
als diferents vídeos.
ESCOLA ESPORTIVA
80-90 inscrits, hi ha 5-6 monitors/es.
En Toni Pereira i en Jordi Pibernat (Regidor de l’Ajuntament) ara només venen
puntualment.
Hi ha de suport la Carme Gamell que esta fent pràctiques al menjador.

A banda dels punts proposats a la convocatòria la Presidenta considera pertinent
presentar certes informacions:
-

-

-

Es baixarà el preu de l’Acollida matinal per als usuaris esporàdics, d’aquesta
manera el preu que fins ara era de 3€ per dia passarà a ser de 2,5€ per dia
esporàdic. Aquest preu entra en vigor aquest mes de novembre.
Aquest any s’ha signat un Conveni amb l’Ajuntament i a la cuina del Pompeu
Fabra es fa el menjar per a la Llar que fins ara estaven amb Eurest. La cuinera
fa el mateix menú per al Pompeu Fabra que per a la Llar (20-25 nens) excepte
en el cas de 2-3 nens que encara mengen triturat i estan introduint certs
aliments. L’Ajuntament s’encarrega del transport del menjar des del Pompeu
Fabra a la Llar. El conveni és renovable anualment i el preu que cobrem per
menú és de 4€ i l’Ajuntament cobra 5,5€. S’ha considerat com un servei a la
gent del poble i es comenta que des de la Llar estan molt contents.
Es va fer una reunió amb l’Ajuntament per a demanar inversió en l’escola al
que es va respondre que aquest any no es podia perquè els pressupostos ja
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-

estaven tancats però que ho estudiarien de cara a l’any vinent. També ens hem
inscrit al Registre d’Entitats de l’Ajuntament.
Es comenta que finalment s’ha pogut fer els tallers de ‘Créixer en família’
gràcies a que ha vingut gent d’altres pobles: Osor, Amer i Girona. Ja s’han fet 3
sessions de les 6 que es programen i són tallers molt interessants, es valora
molt positivament la dinamitzadora. Es demana si hi ha l’opció l’any vinent de
fer els tallers destinats a la següent franja d’edat (de 6 a 12 anys) al que es
respon que aquest any ja s’havien demanat les dues franges i ens van concedir
aquesta, de cara a l’any vinent es tornarà a demanar a veure si ens ho
concedeixen.

5. Precs i preguntes
Una mare agraeix el rebaix en el preu de l’Acollida matinal per als usuaris esporàdics i
es queixa del fet d’haver d’anar a recollir als nens a la piscina, queixa que es repeteix
cada any. La solució que donen des de l’escola és que s’organitzin entre els pares o
que s’avisi i es poden recollir els nens amb germans més petits a l’escola 15 minuts
abans a la piscina, cosa que es considera poc factible perquè es comenta que els
nens no estaran a l’hora i llavors no s’arribarà a buscar el germà a l’escola també hi ha
qui comenta que coneix qui ho fa. Es comenta que aquest any a la reunió de 3r de
principis de curs els mestres van dir que no hi havia hagut queixes quan cada any n’hi
ha. Hi ha gent que ve a l’escola a buscar el petit i després va a la piscina a buscar
l’altre germà perquè tampoc surten puntuals i en Jordi es pot esperar.
Una mare considera que aquest any les excursions de P4 són molt cares. L’any passat
l’AMPA va pagar una excursió i aquest any no s’ha fet. Potser de cara al proper curs
es podria estudiar el fet que des de l’AMPA es pagui una part de les excursions.
Una mare felicita per les obres fetes al pati del darrere, ha quedat molt bé i es
considera que ha estat una bona inversió.
Una mare pregunta quin és el pressupost que es destinarà a comprar jocs per a
l’Acollida matinal. La Presidenta comenta que encara no s’ha definit però que no es
pensava fer una compra molt grossa sinó anar al Abacus i comprar algunes coses.
Aprofitem per a informar que s’ha comprat una rentadora per a la cuina. S’han comprat
una armaris perquè en una inspecció es va dir que hi havia unes prestatgeries que no
estaven collades a la paret i que no podien estar així. També s’ha de mirar a la cuina
de fer alguna cosa a la part sobre els focs perquè salta la pintura i s’ha de mirar com
es pot solucionar, es va pensar posar una planxa però estem esperant el pressupost.
S’ha canviat on posen els coberts els nens i a poc a poc es pensa anar canviant
diferents coses del menjador com ara els plats...
Es demana si els nens es renten les dents al menjador. Es comenta que és voluntari a
partir de 1r, els nens d’Infantil es passen més estona jugant que altre cosa i tampoc en
saben per això es va pactar que, tret de casos amb prescripció mèdica, no se’ls
donaria l’opció. A la Comissió de seguiment del menjador es va parlar d’aquest tema i
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es va proposar de fer algun incentiu per a motivar-los. Comenten que abans es
demanava a tots els nens que portessin el raspall i la pasta de dents pel que ES
PROPOSA fer una circular per dir als pares que aquells que vulguin que els nens es
rentin les dents portin el raspall i la pasta de dents. Tot i que es veu difícil que tots els
nens es puguin rentar les dents per problemes d’espai i temps.
Una mare pregunta si estem al cas de la subvenció ‘Neda a l’escola’ que esta a punt
de sortir la convocatòria. A la circular que s’ha passat aquest any posa que és més
barat per la subvenció. S’ACORDA enviar-li un e-mail a en Josep per a preguntar-li.

La presidenta aixeca la sessió, com a secretària en realitzo l’acta
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