Acta de la reunió
Data: 19-4-18
Acta núm 8/curs 2017-2018
Horari:21:00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Membres de les AMPA:

1) Festa de les famílies 5 de maig
Després de canviar-la de data es va demanat a l’ajuntament i no ens han donat resposta,
esperem que donin resposta properament.
També s’ha comentat a la Virgínia, demà ens dirà alguna cosa per així confirmar la data
definitiva a les famílies.
No tenim pla B s’aposta per fer-ho el 5 de maig, Per farà missatge a la regidora per tal
que ens ho aprovin.
2) Sant Jordi
S’han organitzat els torns de la parada
Es farà servir els grups de watsap per trobar gent que ajudi a carregar furgonetes.
S’han encarregat 200 roses que es vendran a 3’50€, s’han comprat a la Cooperativa, com
cada any.
Ja s’han seleccionat els llibres i s’ha fet una trobada per posar preus.
L’alumnat de 6è vindrà al matí.

3) Situació menjador
Es va fer una reunió de la coordinadora d’AMPA’s i s’ha animat a cada AMPA per tal que
enviïn queixa formal al Consell Comarcal. Des de Salt’educa recomanan demanat hora
al Consell comarcal però si no es diu ara i es deixa constància clara del rebuig de les
AMPa a l’empresa que porta els menjadors, se li renovarà el contracte.
Glòria demanarà hora.
També es planteja el tema de l’aigua, del motiu que es faci servir aigua embotellada a
l’hora de dinar, quan els infants estan acostumats a veure’n de l’aixeta. No es consumiria
tan plàstic.

4) S’han comprat bosses a L’empresa Garcia de Pou, s’han demanat pen-drive a la
mateixa empresa que ha fet els braçalets del “si puc”.
5) Consell escolar municipal
Fins ara ens ha representat l’Èlia i caldria canviar el nom, Glòria es proposa.
6) Altres:
- Ja tenim firma digital de l’AMPA
- Es penjarà documentació de l’AMPa al drive del gmail per tal de tenir-ho tot
correctament ordenat
- Pere ensenya el tríptic que s’ha fet per promocionar l’escolarització a l’escola
pública. AMPA Gegant del Rec ha col.laborat amb 23€ per a la seva edició.
- Salt’educa ha elaborat un manifest “ Salt diu prou¡” davant les accions que vol
portar a terme el Departament d’Ensenyament:
o Tancament d’una línia de P-3
o 2 bonys a l’IES Espriu i al Vallbera utilitzant espais d’escoles sense tenir
en compte que hi ha manca d’espais a tot arreu.
o Demostració de manca de planificació
Es proposa fer un acte reinvidicatiu el 7 de maig tallant el passeig d’Olot. S’hi ha
implicat una gran part de la comunitat educativa de Salt. S’ha acordat quedar el
2 de maig a les 19:00 a la comacros per preparar-ho.
Acabem reunió a les 22:30

