REUNIÓ “AMPA EL GEGANT DEL REC”
Data: 24/10/19

ACTA Nº 2:

1. Activitats extraescolars
Després de la demanda de vàries famílies, s’ha demanat pressupost per organitzar
l’activitat d’ANGLÈS a l’escola. S’ha trobat un professor per fer l’activitat d’una
acadèmia d’Anglès a l’escola. Es farien classes d’1h a la setmana, 8 alumnes
aproximadament per 21 € al mes i serien 63€ al trimestre. S’hauria de pagar també 10
euros de matrícula per comparar material. La idea és agrupar els nens per edat. Es faria
un croquis d’horaris segons els diferents grups que hi puguin haver.
Es valora que s’intentarà ajustar el preu amb el professor.
2. Castanyada. La sortida per anar a buscar és aquest diumenge al matí a Amer com
sempre. L’escola demana pares per venir a coure castanyes. Caldria que els pares
ajudants vinguin a les 2 a 2’30h per començar a coure. Ja s’ha fet la crida i s’han penjat
pòsters.
3. Mercat de l’Ampa. Encara no s’ha concretat el dia que es farà. Està programada una
reunió el 6 de novembre amb totes les AMPES per demanar a l’Ajuntament que ens
cedeixi les taules per poder-ho fer. La coordinadora d’AMPES s’encarrega d’organitzarho. Està previst fer el mercat d’AMPES la primera quinzena de desembre.
4. Comissió de festes. Ja s’han començat a trobar per parlar de les festes de NADAL
5. Consell Escolar Municipal. Està previst fer-lo el dimecres 30 de novembre a
l’ajuntament. La Glòria és representant de l’escola del Gegant del Rec. Està previst que
hi hauran queixes ja que a nivell educatiu a Salt no s’està avançant com s’havia planificat.
Salt va entrar com a Pla Pilot al projecte Educació360 , l’abril del 2018.
“El projecte Educació360 vol que els infants tinguin més i millors oportunitats educatives en
tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el
temps lectiu i el no lectiu. L’educació entesa com a educació integral, que creu en la igualtat
d’oportunitats. Des del projecte es treballar la síntesi de coneixements, la metodologia
d’aprenentatge i la participació i complicitat de tots els col.lectius possibles per crear una
solució global que garanteixi un marc d’aprenentatge complert”

També, a partir d’una jornada de Salt Educa, es van proposar fer vàries accions
educatives i l’Ajuntament va acordar incorporar-ho al Pla educatiu de
Salt, però tampoc estan fent les accions que havien programat.
6. Tendal de l’escola. El diumenge a la nit van entrar a l’escola i van malmetre el tendal. A
més amb la pluja d’aquesta setmana, s’ha trencat més. Cal despenjar-lo urgentment i
portar-lo a reparar.
7. Construcció de l’escola. El 7 d’Agost del 2018 es va presentar el permís d’obres . S’hauria
d’haver començat aquest setembre, no obstant tot i ser una petició que s’havia demanat
més tard, se’ls hi ha adjudicat les obres abans que nosaltres. Amb la directora de l’escola
es va decidir que si abans del 30 de setembre no hi havia novetats, es trucaria per
demanar explicacions.

El dijous 31 d’octubre tenen reunió amb en Sr. Fonolleres i el regidor d’educació de Salt.
Com a Ampa estem indignats per l’incompliment de totes les promeses que ens han
donat. Cal fer una acció com a escola per queixar-nos en cas que no ens donin una
solució a la reunió. Es parlar de la possibilitat d’anar al diari si no prospera.
8. Subvenció de l’Ajuntament. S’acaba el termini aquest 31 d’Octubre per demanar-ho. La
Glòria ja ho té preparat per presentar-ho.
9. Tema patis. S’ha parlat de millorar el pati d’infantil perquè ja que tot s’ha fet malbé. Es
pregunta si hi ha famílies que s’animarien a fer una comissió de pati. Caldria parlar amb
la direcció d’escola perquè ho lideri i les famílies després que ens hi posem.
10. Extraescolar d’àrab. L’Anna demanarà a l’AMPA de l’institut Salvador Espriu informació
de com es fan les classes d’àrab.

