ACTA REUNIÓ COORDINADORA D’AMPAS DE SALT
19 d’octubre de 2012
Assistents:
AMPA Deveses:
Miquel Viladomat
Tatiana García

AMPA Gegant del Rec:
Èlia Llinàs

AMPA Les Arrels:
Esther Roca
Núria Guell
Miquel Paz
Juan

Lloc:
Escola Les Arrels, 21h

Moció presentada al darrer ple municipal per Independents per Salt sobre menjar
ecològic i de proximitat als menjadors escolars de Salt
Eva Rigau, d’Independents per Salt, ens va consultar la nostra opinió sobre la moció
que presentaran al ple per demanar que als menjadors escolars de Salt se serveixi
menjar ecològic i de proximitat. En concret ens demana si estem contents amb la
qualitat i el servei.
Tots els presents manifestem que no tenim queixes del menjar; a totes 3 escoles hi ha
un dia a la setmana que es dóna algun aliment ecològic (amanida o fruita). Totes 3
escoles promouen els esmorzars saludables (evitar bolleria, etc.) i tots 3 s’acullen a la
campanya del Departament d’Agricultura per repartir fruita a l’escola.
Creiem que hi ha altres prioritats: augment de beques de menjador, reactivar el tema
de la cuina comunitària, demanar que hi hagi menjador durant la jornada intensiva de
juny (aquest curs ens han dit que en principi no hi haurà servei de menjador durant la
jornada intensiva de juny), accions per assegurar que els nens facin un àpat calent,
etc.
Respondrem a l’Eva Rigau sobre aquesta qüestió i aprofitarem per demanar-li
informació sobre la creació de la comissió d'educació: les AMPAs no hi serem
convocades? Serà un òrgan únicament consultiu? Quina composició tindrà?
Periodicitat de les reunions?

Activitats extraescolars (JUGUEM? Activitats després de l’escola)
L’escola Les Arrels no va ser convocada a la reunió informativa del 3 d’octubre al Mas
Mota amb la Cristina Sibina (tècnica del projecte, Ajuntament de Salt) perquè encara
no tenen alumnes a educació primària.
A l’escola Deveses no es va passar el paper informatiu sobre aquestes extraescolars,
en canvi a El Gegant del Rec sí que es va repartir a totes les famílies. No entenem els
criteris que s’ha utilitzat ja que a la reunió del 3 d’octubre es va quedar que les escoles
que ja tenien en marxa activitats extra-escolars organitzades per les AMPA no caldria
passar el paper.
Tampoc s’entén que en paper que es va repartir s’hi posi les AMPA i la Coordinadora
d’AMPA com a “entitat de gestió”; no sabem quin és el nostre paper en tot plegat.

Tampoc sabem si a la resta d’escoles s’ha informat les famílies, quanta gent s’hi ha
apuntat, quants grups s’han pogut fer, quan comencen les activitats, etc.
Per tot això, creiem oportú adreçar una demanda de reunió a la Cristina Sibina per
tal d’informar a tothom. Se li farà arribar un correu electrònic.
Full de ruta per al curs 2012/2013
Creiem que seria oportú recuperar la idea de recollir les impressions, neguits,
necessitats de la comunitat educativa de tots els centres per fer una mena de
radiografia de la situació que ens serveixi per continuar treballant. És important recollir
les opinions de les Associacions de Mares i Pares, però també les equips directius i
equips educatius i tots els altres agents implicats (tècnics d’educació de l’ajuntament
de Salt, EAP, etc.).
La metodologia que faríem servir seria via entrevistes personals amb un guió que
prepararem entre tots amb aquells aspectes que volem inloure.
Així doncs, de cares a la propera reunió cadascú portarà els punts que creu que
caldria incloure en el guió d’entrevista. Durant la propera reunió es redactarà el
document i ens començarem a repartir els centres.

Propera reunió: 22 de novembre de 2012, a les 21h a l’Escola Deveses

