22/01/2015

Acta	
  de	
  la	
  reunió	
  -‐	
  AMPA	
  EL	
  GEGANT	
  DEL	
  REC	
  -‐	
  Assemblea	
  Ordinària	
  
	
  
Núm.	
  de	
  la	
  sessió:	
  6/2014-‐2015	
  
	
  
Data:	
  22-‐1-‐15	
  
	
  
Horari:	
  21,00	
  
	
  
Lloc:	
  CEIP	
  El	
  Gegant	
  del	
  Rec,	
  aula	
  d’informàtica	
  
	
  
Assistents:	
  
President,	
  secretària,	
  membres	
  de	
  les	
  comissions	
  delegades	
  i	
  pares	
  d’alumnes.	
  

Ordre del dia:
1.- MENJADOR
En el moment de la reunió el problema del menjador referent als alumnes eventuals sʼha
resolt. El mateix dia sʼha enviat una circular a les famílies. El compromís és que El
Gegant del Rec tingui un menjador propi lʼany que ve.
Es proposa convocar a totes les institucions responsables de la gestió del menjador per
parlar del tema del menjador de cares a lʼany que ve.

2.- NOTÍCIES DIRECCIÓ ESCOLA
Han posat els pals de les cistelles; les anelles les han comprat.
El “toldo" sʼha trencat; sʼha de solucionar perquè els nens es pengen. En Jaume Borràs
es compromet a buscar pressupost per una vela nova. Es suggereix desmuntar el que ja
hi ha perquè no sigui tan perillós.
Es vol fer una “cuineta" al parc dʼinfantil. Es vol lligar amb els tallers de fang.
La caseta de fusta no està polida. Caldria polir-la i tractar-la per poder-la posar.
Al mateix fer es podria aprofitar per posar oli a les taules del pati i també la caseta.
També es podria pintar tot, un cop acabat.
LʼEscola també voldria pintar un circuït per cotxes al pati dʼinfantil.
Es proposa buscar un cap de setmana de principis de març per fer-ho tot. Es suggereix
també plantar dos arbres més al costat del nou barracó.
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Es podrien fer altres tallers com enganxar palets a les parets i posar-hi coses: tubs, etc,
per fer-hi passar pilotes,
Racó de pintar de la festa de les famílies
LA paret del barracó que dóna al pati de baix amb algun motiu relacionat amb la llum:
planetes; estrelles,

i a la part de dalt posar el nom de lʼEscola. Es proposa a lʼAMPA

que pagui la meitat.
LʼEscola deixa a disposició de lʼAMPA un ordinador per poder-lo fer servir. També un
retroprojector i la possibilitat dʼimprimir.
Sʼestan organitzant les xerrades informatives per les inscripcions del proper curs.
Es fan dos xerrades fóra del centre: lʼ11 de febrer al Lledoner i el 18 de febrer al Carrilet.
A les llars privades sʼinforma dʼaquestes xerrades.
A aquestes xerrades hi va lʼequip directiu i lʼAMPA.
La setmana següent és la setmana de portes obertes de lʼescola.
Els pòsters i díptics sobre el tema sʼimprimiran tots a lʼEscola.
3.- COMISSIÓ FESTES
El tió va anar molt bé i sʼaprecia molt la col·laboració dels mestres.
Es proposa al centre que lʼamic invisible que fan a lʼescola sigui quelcom fet a mà, per
evitar que alguns nens no puguin comprar lʼobsequi i dʼaltres es quedin sense.
Les despeses del tió pugen aproximadament a 450€ (la xocolata a Can Margenat va
costar 344,40€)
Queda pendent decidir si la Festa de les Famílies del proper 28 de març començarà
amb el dinar. Dʼentrada sembla una bona idea.
També es proposen idees perquè tothom vegi tots els tallers i que lʼexposició que
prepara lʼEscola també sigui més visible: penjar-ho a la tanca de fóra; paradetes al mig
del pati
4.- LLIBRE DE CUINA
No és segur que pugui sortir per Sant Jordi. Caldrà que lʼAMPA inverteixi una part de
diners. Per ara es compra part del menjar que cuina la gent. Està pendent fotografiar els
marroquins perquè les fotos els frena una mica. Hi ha dues famílies que han dit que sí.
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Es calcula que el llibre tindrà unes 20 receptes i aproximadament 50 pàgines. Es
regalarà un exemplar a la gent que cuina.
5.- TALLER DE FAMÍLIES
Està previst un taller de sexualitat durant el mes de febrer obert a tothom de Salt, per
donar a conèixer lʼEscola. Es parlarà amb lʼEli.
6.- EXTRAESCOLARS
Hi ha una proposta per veure quines són les necessitats de les famílies perquè facin
extraescolars. Hi ha prevista una motxillada després de Setmana Santa.
Algunes propostes: acollida a la tarda; reforç escolar; banc del temps; proposta de
franges de preus diferents per veure si sʼapuntaria més gent; propostes obertes i
tancades; fer el qüestionari on-line i també per escrit.
7.- ESCOLA NOVA
El passat 9 de gener es va rebre una carta de lʼAjuntament que diu que no hi ha
pressupost previst per la construcció de lʼEscola de cares al 2015.
Es proposa respondre a la carta de lʼAjuntament per part de lʼAMPA amb dades
(pressupost) i per registre dʼentrada. Ho farà en Jaume.
Es proposa fer un article al diari que parli de la situació que sʼha viscut al menjador com
excusa per parlar de lʼEscola i de la conferència que sʼestà preparant.
Es suggereix portar el tema de lʼEscola al Ple de lʼAjuntament i parlar amb tots els grups
polítics.
Es proposa dinamitzar el tema a través de les xarxes social; col·locar una lona amb la
imatge de lʼEscola i que cadascú en faci el màxim de difusió possible. Es suggereix el
#despertagegant.
Sʼacorda organitzar una xerrada a lʼEscola per explicar la proposta i veure què ha
passat. La xerrada es farà a lʼEscola. Es suggereix convocar polítics de lʼAjuntament i
de la Generalitat; la Fapac i altres escoles en la mateixa situació.
Es proposa el proper 6 de febrer a les 18:00h. En Jaume confirmarà si en Gabi Barbeta
pot assistir a la trobada.
8.- CONVOCATÒRIA CONSELL ESCOLAR
El 28 de gener passat.
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Es presenta el nou Consell Escolar i les comissions.; el pressupost del 2015, els canvis
en els membres del Consell i es parla del servei de menjador escolar.
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