Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC – Assemblea Ordinària

Núm. de la sessió: 4/2016-2017
Data: 15-12-16
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.- TIÓ
Es dona el dia 22 el regal i es la xocolatada. Es queda el dia 21 a partir de les 17 hores per fer els
paquets.
Aquest any hi han hagut poques editorials i han contribuït poc.
Falta arribar Abadia de Montserrat i algun altre.
Hi ha Tatanos i Cavall Fort per tothom.
S’acorda comprar monedes de xocolata per acabar de completar el tió.
El mateix dia de la preparació es decidirà què es posa a les bosses.
Queda pendent anar a buscar material a la Enri
La xocolata està encarregada a Can Margenat, els coquetons els anirà a buscar la Ma José a
Inpanasa.
2.- Mercat AMPAS
Tot en marxa. Avui s'ha parlat amb la brigada i tot està ok per demà.
Vindrà la premsa per fer alguna fotografia.
Si plou molt s'anul·la, si no es fa.
El mateix dia òmnium fan tallers de tions per la mainada.
Es decideix enviar la roba a roba amiga, el Rober o Humana.
Contes a l'escola.
Joguines a la deixalleria.
Es queda a les 9:00 a muntar i altres a recollir.
Mar muntar parada davant mercat.
Pere va a buscar equip de so.
Mare, Pep i es convocarà mes persones per venir a l'escola divendres per recollir material i anar
directe dissabte a la parada.
Preus
Rètol ho fa en Pere
Cartolines Ma José
Tisores, retoladors i material per penjar, etc.
Pep portarà canvi.

3.- Casal de Nadal
Ara mateix hi ha 3 nens. Està pendent si arriben a 8 per fer-lo.
S'enviarà mail i whassap recordatori divendres per deixar fins dilluns.
S'avisarà dimarts a l'empresa si no hi ha prou nens.
4.- Comissió adscripcions
S’adjunta el resum que va fer arribar l’Èlia:
Absents sector mares i pares: AMPes de La Farga, Lledoner i Vallvera.
Es va començar per exposar la proposta per part de l'inspector, que presidia la reunió al costat
de la regidora Tió. Va explicar la proposta, ho va justificar amb el tema que s'ha basat en els
números de la preinscripció d'aquest curs, etc. etc...
Tot seguit vam exposar la nostra valoració del tema. Primer del funcionament en sí de la comissió
(no s'han fet actes de les reunions, la proposta no es va treballar allà, sinó que ja s'havia
preparat/aprovat prèviament, etc.). També de la proposta de canvis en sí, insistint altra vegada
que els objectius que creiem que s'han d'aconseguir no s’assoleixen (continuïtat primàriasecundària; igualtat d'oportunitats per a totes les escoles; situació de feblesa de l'ins sunyer que
no millora, etc.). Vam dir doncs que votaríem en contra de la proposta.
També vam demanar que el vot fos secret, per garantir més llibertat de vot. Es va aprovar per
unanimitat que fos secret.
L'inspector va tornar a dir que creu que és la millor solució, que serà revisable, i que creu que
tothom quedarà ben repartit.
Vam fer les votacions (19 persones assistents amb dret a vot). Pel sector pares i mares teníem 4
vots. Resultats:
3 vot en blanc
6 en contra
10 a favor
Hi va haver una mica de debat sobre el tema, però sobretot per les intervencions nostres i del
regidor del PSC. Del sector mestres/directors només va parlar el dire del Vallvera una mica a la
defensiva i al final el dire del sunyer...
La cosa positiva és que es va acordar que la comissió creada continuarà treballant altres temes
d'interès. Per triar temes, al gener cada sector haurà de dir 3 o 4 temes que cregui importants i
continuarem les reunions....
5.- Construcció escola
Es va dir que es licitaria el concurs a l'estiu i no s'ha fet res.
En Jaume farà un escrit a en Polanco x demanar-li com està tot.
6.- AMPA Igualada
Carta de l’AMPA d'Igualada:
ens posem en contacte amb vosaltres des de l'AMPA de l'escola Gabriel Castellà d'Igualada
(http://blocs.xtec.cat/gcastella/) arran d'una conversa que vam mantenir via Twitter i d'un
article que vam veure publicat al diari Ara sobre l'escola La Farga
(http://www.ara.cat/comarquesgironines/nostres-fills-aprendre-jugardaqui_0_1693030705.html).
Poc o molt, la nostra escola es troba en una situació similar, amb una alta concentració de
famílies d'origen nouvingut, que les pròpies famílies veuen com a negatiu per al
desenvolupament dels seus fills. Justament durant aquest pont, a El Periódico van reproduir una
carta nostra sobre la qüestió: http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/unaescola-heterogenia-per-una-societat-cohesionada-105979

Arran de l'article a l'Ara se'ns va ocórrer que podríem posar-nos en contacte les diverses AMPA's
d'aquests centres per veure si podem mirar de realitzar algun tipus d'acte/reunió/trobada...
conjunta per si trobem maneres de revertir la situació actual, més enllà del "dret dels pares a
escollir escola" amb què les administracions s'espolsen qualsevol responsabilitat.
Aquesta mateixa idea la vam comentar a la FAPAC-Catalunya Central, que ho van trobar molt
interessant i també ens estan buscant el contacte d'un parell d'escoles de Manresa i d'alguna
més de Vic que també es troben en una situació similar...
Si entre tots plegats podem fer una mica de xarxa, potser servirà per alguna cosa...
S’acorda que en Pere i l’Èlia li respondran de que ens sembla bé i que estem oberts a propostes.
7.- FAPAC
-Trobada sobre la situació a secundària.
Pendent que algú hi vulgui anar.
-Trobada AMPES de Salt.
El passat dia 12 x coordinar les AMPES de Salt.
Es proposa fer una nova trobada el mes de febrer amb altres membres de la comunitat
educativa, sense administració. Demanen a cada ampa que porti propostes per parlar pels
propers 10 anys a Salt.
Per la propera assemblea que surti a l'ordre del dia que es parli.
8.- Han arribat els calendaris
La venda hauria de ser el 19, 20 i 21 a 17 hores.
Cartellet el fa en Pere i li envia a la Virginia.
A 6 euros. 2 o més a 5€
9.- Curs de cuina x la primavera al mercat de Salt.
En Jordi Fontanals, persona que dinamitza el mercat cobert de Salt, ha dit que no hi hauria
problema en utilitzar les aules per fer un curs de cuina.
Falta lligar-ho amb les persones de l’escola que tenien ganes de fer-ho: famílies que vulguin
cuinar i pares i mares que vulguin aprendre.
Es parlava també d’obrir-ho als nens.

