Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC – Assemblea Ordinària
Núm. de la sessió: 9/2016-2017
Data: 18-5-17
Horari: 21,00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
President, secretària, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.
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Comissions:
o S’ha comprat l’aïllament pel menjador, ha costat 520’69€. Farem un crida
per dimarts 29 de maig poder muntar-lo i paral.lelament muntar la
caseta de fusta que ens ha donat BAUHAUS.
o La festa de final de curs serà el dia 15 de juny. Es prepara el regal pels 42
mestres, finalment s’ha decidit regalar una planta aromàtica i un test amb
un dibuix del gegant del rec i pels de 6è un USB, atès que a ESO el fan
servir força. El berenar que prepara l’AMPA serà el mateix de cada any (
pa amb xocolata del forn mont-ras i sucs)
o S’han demanat més samarretes a un altre proveïdor, per poder-los tenir
de cares a la venta de llibres del setembre.
o Al final no es podrà arreglar el pati de baix, es post-posa pel curs vinent
Trobada centres de màxima complexitat organitzada per FAPAC
o Volen impulsar alguns accions partint dels informes emesos pel Síndic de
Greuges.
o Es va proposar fer un glossari de frases que permetessin fer arribar què
és la segregació escolar i què implica de manera ràpida, aquestes frases
són reivindicatives i a l’hora sensibilitzadores. Des de Salt, s’han fet
propostes des del grup que treballa el tema de l segregació escolar i que
es troben mensualment a la coma-cros
o El grup que es troba a Salt, propera reunió dimecres 24 de maig a les
19:00, han demanat una reunió amb Miquel Esomba i una altra amb el
Sïndic de Greuges. Finalment el 4 de juliol s’ha aconseguit una reunió amb
Miquel Esomba.
o Serveis territorials han denegat la sol·licitud que s’havia fet demanant
dades sobre NNEE a Salt, s’ha demanat a FAPAC què es pot fer i han
aconsellat que es faci arribar la demanda a través de l’acta del proper
Consell Escolar, també es demanarà que l’estudi que es faci a Salt, estigui
liderat per l’ajuntament de Salt, per tal que tingui certa validesa
administrativa, donat que el grup que es troba a Salt, no té estatuts, sinó
que és la trobada de gent diversa i preocupada per la segregació escolar
a Salt.. Aquest grup farà un document amb les dades que ja tenim i
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propostes d’accions a portar a terme per evitar la segregació escolar, es
demanarà que el signin diversos serveis que treballen a Salt.
Ja ha començat el termini per presentar la subvenció de l’Ajuntament de Salt,
acordem que preparem la documentació i a l’hora de fer el pressupost
demanarem assessorament per tal de fer-lo tal com vol l’ajuntament.
Ja ha sortit elegida l’empresa que portarà a terme la construcció de l’edifici de
l’escola Nova, ha guanyat SIO2-Arch, una UTE formada pels despatxos
d’arquitectura Espinet-Ubach i Sio2
o Jaume els hi farà un correu electrònic presentant a l’AMPA i el projecte
que en el seu moment vam presentar com a projecte d’escola.
La propera assemblea per tal que no coincideixi amb el festival de final de curs, i
donat que serà la última del curs 2016-2017, proposem de fer-la el divendres 16
de juny a les 21:00

Acabem la reunió a les 23:00

