Acta de la reunió
Data: 18/01/2018
Acta núm 5/ curs 2017-2’018
Horari:21:00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Membres de les AMPA:

1) La festa de les famílies es celebrarà el 24 de març, just la setmana abans de la
setmana cultura.
2) TEMA: igualtat de gènere
3) Està previst convocar als delegats de classe i a les famílies el 7 de febrer però
s’haurà de postposar el consell escolar
4) Caldrà comprar més bosses per sant jordi, donat que les hem gastat totes pel tió.
5) La comissió de festes recuperarà la factura dels USB i farà comada per dos anys,
així ja no haurem de pensar-hi
6) 3 febrer és carnestoltes, jaume presentarà instància per participar-hi.
7) Tenim molts calendaris vells, es proposa vendre’ls a 1€ . Es notificarà a les
famílies i si no es venen es llençaran.
8) Fil directes escola:
La sol·licitud de l'AMPA perquè els pares de primer puguin entrar al pati no la veuen
clara, per un tema de seguretat.
Premiar l'activitat física de l'escola per part de la mestra d'educació física. Des de
l'AMPA volem deixar constància que ens sembla molt bé promoure l'activitat física fora
de l'aula (com ara a les curses), però sempre que no es penalitzi a qui no ho fa.
El sistema que s'utilitza de punts no sembla el més adequat. La filosofia és bona però
potser caldria trobar una altra manera de fer-ho.
Un altre apunt que ens agradaria fer és que no ens sembla correcte castigar amb còpia
a educació física; escriure no hauria de ser un càstig i encara menys relacionat amb
l'esport.
Les notes. Estaria bé rebre observacions de cada assignatura, com a altres escoles de
primària. En Pep ho farà arribar a la Virginia.
També seria recomanable rebre consideracions de millora de la matèria.
Hi haurà portes obertes a l'escola 2 dies, a finals de febrer i principis de març.

Escola nova. No es tenen notícies. En Jaume parlarà amb algú de l'Ajuntament per
veure com està el tema.
L'escola parlarà la setmana vinent amb en Polanco per reclamar-li la partida de la
dotació pendent.
Problemes amb el menjador. Tornen a haver problemes de menjar fred, no es
respecten les ràtios, la qualitat és baixa, ... I no es cobreixen les ràtios des de octubre.
Els monitors i la direcció de l'escola van anotar les incidències. Al desembre hi va haver
una inspecció que també va prendre nota de les incidències. La setmana que ve hi ha
una reunió escola , Consell comarcal i empresa.
L'AMPA proposa recuperar la carta de queixa que en el seu moment va fer la
Margarida i fer-la arribar per registre al Consell Comarcal del Gironès.

9) SIGNATURA DIGITAL
En Pep farà la gestió per poder fer la declaració informativa d'Hisenda.

10) NOU PROJECTE DE DIRECCIÓ
El dia que es presenti es demanarà un pare o mare per formar part de la comissió
avaluadora.

11) TIÓ 2017

Es demana posar un agraïment al web de totes les empreses que han col·laborat.
Enri. Trapella Books. Cavall Fort. Barcanova. Ramstock. Castellnou. La Caixa. Baula.
Consell Comarcal del Gironès.

