AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
PARETS DEL VALLÈS
ACTA DE ASSAMBLEA ORDINÀRIA
Fa l’acta: Eva
Modera: Marina Elcacho
En total persones (veure document de Duració: de 16,45 a 18,00h
signatures)
Lloc: Menjador de l’escola
Assistents de la junta i comissions:

Absents :

Data: 08/02/2019

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Estat del compte
3. Consell escolar
4. Campa
5. Comissió de festes
6. Extraescolars
7. Precs i preguntes
8. Resum d’acords

ACTA DE REUNIÓ:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa la lectura de d’anterior l’assemblea, es fa un recordatori de tots el acords.
S’aprova l’acta.
2. Estat del compte
S’informa als socis que anualment l’Ajuntament convoca una subvenció per les
entitats del poble i que durant l’any 2017 es va demanar però hi va haver errors. Que aquesta junta ha hagut de fer una modificació de la mateixa i avui
mateix hem sabut que podrem cobrar el que queda pendent, que són 200€.
Degut a l’error en un primer moment se’ns va demanar de l’ajuntament de retornar part de l’import que va atorgar, 500€, però amb les modificacions fetes
tot ha quedat correcte.
Per altra banda durant el 2018 va sortir la nova convocatòria però aquesta junta
no va estar informada dels terminis i no es va demanar. Per això en el pressupost d’aquest any no es pot comptar amb aquests diners, 1.000€.
A data de avui hi ha al compte 5.329,31€, tenim pendent de fer el pagament de
la piscina, a la espera que l’ajuntament ens la faci arribar, en principi la factura
és de 2.600 euros.
Queda doncs uns 2.500€ a repartir entre Carnestoltes, Sant Jordi i Festa de fi
de curs + Sopar de germanor. Recordem que en l’assemblea anterior es va
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acordar deixar un romanen de un curs per l’altre de 1.000€. Degut a que aquest
any no tindrem la subvenció aquesta quantitat pot ser menor.
O’hara passa detall de la previsió econòmica.
3. Consell escolar
El passat dia 23 de gener es va celebrar el consell escolar, hi van assistir per
part dels pares les 4 mares que es van votar les passades eleccions i la Marina
com a representant de l’AMPA. S’ha aprovat el pressupost anual del centre que
puja a 106.947,99€. A destacar que aquest any es destinaran 4000 euros ha
comprar tablets per l’escola. Que hi haurà una partida per ajudar als alumnes
amb dificultats per tal que puguin gaudir de l’activitat de Jugar y Convivir a 6e. I
que s’ha aprovat apujar la quota de material i sortides a 140€ per alumne.
4. Campa
PROJECTE CÀRITES
A la reunió del passat dia 02 de gener, es va proposar que les escoles puguin
fer una visita al local de Càrites per a que els nens/es vegin allò que fan pels
demès. Aquesta activitat pot ser interessant perquè prenguin una mica de
consciència de que no tothom té les mateixes oportunitats per aconseguir les
coses essencials.
La setmana vinent és farà circular per la tokApp, informant d’allò que es pot
portar.
FESTA CLOENDA SEMANA DE LES FAMÍLIES
Un any més és farà en el parc de la Linera, és faran tallers de manualitats,
aquesta activitat té molta sortida, s’aprofitarà tot el material que es va utilitzar
en la passada cloenda.
Estem pendents que l’ajuntament confirmi les dates, ja que coincideix amb les
eleccions municipals, en principi és farà la setmana del 13 al 19 de maig.
Trobada dels jocs de taula amb família, l’any passat va tenir molt d’èxit, tot i
que no va haver molta promoció, aquest any és farà promoció amb anticipació
a les escoles, biblioteques i ràdio del poble.
GIMNÀSTICA DELS ULLS
Des de la CAMPA es promou una activitat per a 6e de gimnàstica dels ulls.
5. Comissió de festes
XOCOLATA SOLIDARIA
L’AMPA és suma un any més a la xocolatada solidaria, que proporciona
l’hospital de Sant Joan de Déu, per recaptar fons per la investigació del
CÀNCER INFANTIL, que es celebrarà el proper dia 15 de febrer a les 16.30h.
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També tindrem l’estand de la lluita d’Arnau.
Enguany comptem amb l’empresa AUSOLAN preparant-nos la xocolata desfeta, i d’un grup de famílies i mestres aportaran pastissos i pa de pessic per sucar. Hi haurà opció vegana per als al·lèrgics i intolerants.
Aquesta activitat és oberta a tota l’escola.
Els tiquets, tindran un preu de 2 euros (got de xocolata i pa de pessic)
-

Avui dia 8 de 16.00 a 16.30 l’AMPA, i a l’acabar l’assemblea de socis.
Dimarts 12 de febrer a les 9.15 i 16.30 a l’AMPA
Dijous 14 de febrer 16.30 a l’AMPA

CARNESTOLTES
Com tots sabeu des de la WEB de l’escola, es va fer una enquesta on es podia
triar una de les dues temàtiques ha fer; circ o caravel·les mexicanes.
La temàtica guanyadora és el CIRC, hi ha un grup de WhatsApp per aquesta
festa, tots aquells que vulgueu estar-hi cal que ho comuniqueu a qualsevol
membre de la comissió de festes o vocals de cada classe. Aquí s’anirà penjant
tota la informació necessària.
Aquesta activitat es oberta a tota l’escola.
L’escola un any més ens deixa l’espai de la sala de professors i la sala de psicomotricitat per poder portar a terme el taller de carnestoltes.
-

Horaris: totes les tardes disposem de la aula de musica i dimarts, dimecres al matí.

FESTA DE FI DE CURS
Des de la comissió expliquen que hi ha famílies que s’han queixat que els tobogans d’aigua, l’aigua està molt freda, es proposa que surtin opcions per
aquesta festa.Com a l’assemblea no hi ha cap família que estigui encontra dels
inflables i de fet es comenta que el que més agrada és el d’aigua, es manté
aquest inflable i també hi haurà animació. En principi comptem amb gelats de la
menorquina gratuïts.
Sopar de germanor
L’any passat van haver famílies que no van estar d’acord que la festa de germanor només sigui per als socis de l’AMPA, ja que molts nens de 6é no són
socis.
Des de l’escola ens comenten que el comiat de 6é hauria de ser obert a tots els
alumnes ja que és una festa per a ells i donar-li més importància ja que son
nens que han estat des de petits.
Es porta a terme un debat de com es pot fer aquesta festa, surten diferents opcions.
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1) Oberta a tothom o només socis: majoria vota a favor de obrir la festa a
tothom.
2) El sopar que sigui portat de casa (vots a favor: 13) o càtering( vots a favor: 14)
Es proposa que a la propera assemblea aproximadament el maig es portaran
pressupost del càtering i s’acabarà de decidir com es farà.
6. Extraescolars
A la reunió feta al novembre amb direcció, es va parlar que la ràtio de socis
baixa molt a partir de 3è i que tant l’AMPA com l’escola vol potenciar activitats
per tal que les famílies de cicle mitjà i superior també formin part de l’AMPA.
Entre altres propostes es pretén ampliar l’oferta d’extraescolars amb una activitat de mecanografia i ofimàtica adreçada a cicle mitja i superior i oferir-la al
migdia. L’horari establert seria de 14.00 a 15.00h.
L’entitat d’Edukids portarà a terme l’activitat de mecanografia els dilluns i dimarts de 14.00 a 15.00h. Aquesta activitat va començar el dilluns dia 04 de febrer.
La idea de fer aquesta activitat, és ajudar i potenciar als nens i nenes de
l’escola a que es familiaritzin amb informàtica.
7. Precs i preguntes
Algunes mares han dit que volen que els nens que es quedin al menjador es
rentin les dents. Des de l’AMPA se’ls explica que el menjador el porta directament l’escola però que si es pot fer una petició conjunta a la direcció com a
AMPA ho podem fer.
8. Resum d’acords
Es tanca la sessió a les 18:00.
I perquè consti signen l’acta:

Secretaria

Tresorera

Presidenta
Parets del Vallès, 14 de setembre de 2018

