Acta	
  de	
  la	
  reunió	
  -‐	
  AMPA	
  EL	
  GEGANT	
  DEL	
  REC	
  –	
  Assemblea	
  Ordinària	
  
	
  
Núm.	
  de	
  la	
  sessió:	
  14/2014-‐2015	
  
Data:	
  15-‐10-‐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.- Xerrada amb Ferran Burch (IPS-CUP)
•
•
•
•

Alcalde: Jordi Viñas
Regidoria educació: Núria Thió
Urbanisme: àlex Barceló
Tinent d’alcalde: Àlex Barceló

Expliquem tot el procés seguit per l’AMPA per aconseguir la construcció de l’escola nova i eliminar
els barracons, al setembre no s’ha publicat el concurs.
Quan a l’ajuntament de Salt, l’actual legislatura ha canviat alguns temes de carrers que afecten als
terrenys que han d’acollir la nova escola, però havient d’entrar el pressupost de l’any 2015
l’adequació del terreny i no es va fer.
Ferran Burch en parlarà i s’informarà de la situació actual i decidirem si fem accions conjuntes
Li expliquem que hem fet un llibre de cuina i se li pregunta a qui, de l’ajuntament, podem oferir-li els
llibres, donat que ens sembla una bona proposta de regal des de l’ajuntament.
Pere Serrat contactarà amb Eva Rigau per veure si els interessa el llibre.Ferran Burch també
aconsella que demanen a Alcaldia si tnen algun llibre o detall que poguem utilitzar pel tio dles
infants.
Jaume demanarà hora per entrevista amb Àlex Barceló i Núria Thió, Jaume també trucarà a Núria
Ivern de la subdirecció de la direcció general de centres públics, a veure com està el tema de
l’escola nova.

2.- Llibre de cuina: Hem d’intentar vendre’ls tots, propostes
Ajuntament ( pere ho preguntarà)
Diputació de girona ( Mar demanarà com s’ha de er per demanar que es quedin els llibres per les
biblioteques que depenen de la diputació)
Estanc de Salt ( pere hi anirà)

3.- Grup ciutadà
Hi assiteixen l’èlia o l’eli però qui vulgui pot assistir-hi, elià enviarà convocatòria serà dijous vinent.

4.- Xerrada les Arrels: organitzen una xerrada de Carles Capdevila “Educar amb humor”, com a
AMPA ara no ho veiem com una prioritat perquè tenim altres temes engegants, enviararem una
correu a les arrels per dir-los que per ara no hi participem.

5.- Castanyada:
Andreu està fent una torradora nova, la seva empresa demanarà el material i només ens cobrarà el
material que val 500/600€ ( s’aprova fer-ho)
Cal llenya de palets per fer foc, jaume en portarà
Sortida a buscar castanyes, serà diumenge 25, la castanyada a l’escola serà el 28, es farà rètil per
cridar gent.
La comissió de festes es trobarà dimecres 21 a les 17.00 per començar a parlar del tio
6.- Pati nou
Reunió de l’equip més la virgína i van fer la proposta que dissabte 14 novembre es farien diversos
tallers
•
•
•
•
•
•
•

Taules bibliopati
Dibuixar pissarra a la paret del pati dels petits
Pintar rodes de primària
Taller cuineta d’obra al mur del fondo del pati d’infantil
Fer circuit i arreglar la caseta
Taller de transvessaments de sorra i zona de música
Taller zona d’equilibris amb troncs

Caldrà fer missatge a tothom informant i que cal portar diversos materials
Es farà contacta amb en Nourdine per veure si fa arribar algunes canyes per fer instruments de
música
Pep Navarro comenta que la Virgínia voldria fer algo amb la zona de la caldera, planteja la idea de
dibuixar un mussol que ja ha dibuixat la revista universalt- Se li comenta a n’en pere que diu que ho
transmetrà.
7.- Consell Escolar
Aquesta s’ha millorat en tots els objectius que s’havien planificat excepte en anglès, per això aquest
any han tirat endavant un nou projecte que l’anglès s’inclogui en altres temàtiques.
L’escola ha inclòs en plantilla una integradora social
No se sap si el projecte Con Arte podrà continuar , s’acaba l’any 2016
Es va traslladar al consell escolar que els infants de 5è i 6è fan educació física a les 15.00 i algun
nen s’havia marejat i s’ha demanat que el dia que tenen educació física facin el primer torn del
menjador. La Virgínia ho plantejarà a la gent de menjador
8.- Merchandaising
Manca material, es farà una cartell explicant quan es pot adquirir material de l’escola
9.- Tresoreria
Només 6 famílies no han pagat la quota de l’AMPA
Amb la quota s’ha fet un ingrés de 4020€
5595’04 resta d’ingressos un cop restades totes les despeses, excepte la generada per les
extraescolars.
Pep passarà els números finals a la Glòria

Propera reunió es parlarà del calendari

