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

Núm. de la sessió: 3/2016-2017
Data: 17-11-16
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.- visita de Anna palou i Pilar Martínez del pla comunitari de Salt.
Exposen en què consisteix el pla comunitari:
Procés de participació i construcció conjunta de diferents accions, que surten a partir
dels reptes que cada grup o estructura proposa.
Hi ha diverses estructures: Polítics, tècnics i ciutadania.

Hi ha un interès que la ciutadania participi en l’elaboració d¡accions per la millora de la
qualitat de vida dels joves, infants i famílies.
Actualment s’han detectat diversos reptes:
-

Salut
Educació en el lleure
Família
Convivència en espais públics
(...)

En el grup ciutadà hi participen entitats i AMPA’s i aquest grup amb el temps ha anat
derivant al XEC (xarxa d’entitats culturals), actualment hi participen: AMPA’s, CAU de
Salt, CAU Can tona.
A nivell tècnic hi ha dos professionals que tenen com a funció dinamitzat el pla
comunitari: 1 persona adscrita a l’ajuntament de Salt i 1 persona adscrita a una entitat
externa. Tot el procés està subvencionat per l’obra social “La Caixa”.
Debatem una mica quines accions es podrien dinamitzar des del grup ciutadà, però
també exposem que com a AMPA activa ja promocionem diverses activitats i valorem

que sovint fer propostes des d’espais on no hi ha inclosos els polítics, frustren força
perquè impliquen un esforç que no té una acció immediata. Exposem que tot plegat
seria més efectiu si el grup fos mitxe i no separant polítics, tècnics i ciutadania.

2.- Mercat de les AMPA
El mercat es farà el dia 17 de desembre i el dia 30 de novembre es farà una segona
trobada d’ampa per veure com s’organitza.
3.- Casal de Nadal
Ja s’està preparant
4.- Tio
22 de desembre xocolatada i tio
Es compraran 1000 gots a 26€
5.- Consell escolar
Votació dels membres representants dels pares, per ara s’hi ha presentat Mar València.
6.- Comissió d’adscripcions
28 de novembre consell escolar municipal on suposadament s’ha de votar la proposta
de funcionament, però no hi ha una única proposta, atès que la proposta de l’inspector
no va agradar gaire a algunes AMPA.
7.- Altres
-

Es continua necessitant algú que pugui donar un cop de mà amb l’hort
Jornada de cocreació del pati 18-2-17. Propostes:
o Aparell d’equilibris
o Construcció amb vímet
o Pintar 2 parets de la caldera del pati

