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

Núm. de la sessió: 5/2016-2017
Data: 19-1-17
Horari: 21,00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
President, secretària, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

1.- Enviem a la Virgínia una informació que ens sembla interessant, un projecte recolzat
per la Fundació Jaume Bofill que es diu HACK THE SCHOOL que acompanya a les escoles
que ho demanin en el procés de repensar els espais i cocrear-los conjuntament.
2.- Informacions equip directiu:
- dimecres 25 de gener a les 17: hi haurà una reunió informativa del SES Sunyer (
director) per les famílies amb fills que actualment cursen 5è i 6è.
- 13-17 de març portes obertes a l’escola.
- S’ha fet una proposta a la comissió de festes per tal d’introduir algun tema de
cocreació del pati durant la festa de les famílies, per d’aquesta manera incentivar la
participació en aquest projecte.
- Per millorar els patis s’ha pensat
- cabana de salze
- Arreglar pati de baix
- pintar caldera
- La caseta de fusta que ha donat BAUHAUS s’ha d’anar a buscar a Riudellots (
cristina sibina se n’encarrega)
- L’aïllament del menjador s’ha demanat a “La Caixa”, però ens han comentat
que ja s’han sol.licitat altres temes de l’escola i aquest no seria per aquest curs. Virgínia
ho ha sol.licitat a d’altres llocs, l’AMPA també ho farà i informarà a l’Ajuntament i
demanarà la seva col.laboració. El pressupost que teníem era de 597€
- L’equip directiu va mantenir una reunió amb el Sr. Polanco, on se li va comunicar
que l’escola tenia molts dèficits i manca d¡’inversió pe rpart d’Ensenyament i feia temps
que teníem l’excusa de la nova construcció, però la dotació de material no hi té res a
veure, així doncs, es va buscar un compromís del Sr. Polanco.

3.- Temes per FAPAC
Treballar els aspectes com els criteris d’adscripcions i la segregació que es
provoca amb una mala planificació d’aquest tema.
4.- Xarxa Educativa per la convivència (XEC) volen acompanyar a les AMPA que
en formen part en el tema que actualment està preocupant ( adscripcions) per això es
vol organitzar una xerrada amb professionals de l’+àmbit i que també hi assisteixin
polítics, s’ha pensat en: - Sheila Carmona, Xavier Besalú i Xavier Bonal.
Paral.lelament informem que la CUP Girona està dinamitzant diverses xerrades
els dimecres a les 19.00 al Centre cívic Onyar sobre el tema educatiu.
5.- Comission d’adscripcions:
Continuem treballant el tema i ferm seguiment del funcionament de la proposta,
vetllant pel seguiment de l’alumnat ( no desercions) i la igualtat d’oportunitats.
6.- CArnestoles ( 18-2 a les 17:30)
Un grup de famílies es va reunió i van decidir que aquest any s’aniria vestit de
menjar, però sembla que no és un tema prou engrescador per tothom i donat que els
presents a l’assemblea no érem prou quòrum per canviar una decisió presa
anteriorment, es va decidir ampliar el liev motiv amb el de cuiners i pastissers per si
d’aquesta manera engrescava més gent.

