REUNIÓ AMPA “El Gegant del Rec”
Dimecres 28 de Maig del 2020
Inici reunió: 19h


Informacions de direcció.
o A partir de la setmana que ve es farà la tornada a l’escola amb els alumnes que
necessiten anar-hi per la conciliació familiar.
o Valoren positivament que han pogut connectar amb el 100% de les famílies
durant el confinament.
o Els de 6è se’ls convocarà el 18 i 19 de juny, de 9 a 11h i de 11 a 13h per fer el
tancament de curs.
o Els alumnes de 6è havien acumulat diners per anar a PortAventura i davant el
fet que no s’hi podrà anar, s’estan plantejant regalar als alumnes un estoig i una
samarreta de record amb els seus noms.
o Des de l’escola se’ns demana si tenim bosses de roba del gegant del rec per
donar-los a dins els regals.
o Una previsió de regal de l’AMPA era regalar un pen drive com havíem de fet els
altres anys. El preu que se’ns ha donat és de 3’14 euros sense Iva. La quantitat
d’alumnes és 40.
o Es planteja què els hi pot ser més útil de regalar si el pen drive o uns auriculars
als alumnes i als professors. També es planteja si cal fer o no un detall a les
mestres.
o La Carme proposa que al proper curs se’ls podria invitar a una festa que es faci
de l’escola per fer tancament.



Portes Obertes virtuals de l’escola. Tot i ser virtuals, es valora que hi ha hagut una bona
preinscripció.
o Hi ha hagut de 36 preinscripcions a P3.
o Hi ha hagut uns 3 alumnes per a la resta de cursos.



Des d’inspecció es va venir a fer una auditoria pel tema de la pols del pati. Es va realitzar
a finals de febrer i van fer una denúncia al Departament per tots els objectes que hi
havia al pati que no serien com les fustes. Per tant, s’han tret del pati alguns objectes i
els hi han demanat que facin una revisió.
Pel que fa a la construcció de l’escola nova, hi ha partides als pressupostos per als
propers tres anys. Això indica que hauria de tirar endavant.
Als barracons només hi caben 10 alumnes si han de respectar els 4m2 per alumne.
Pel que fa a la plantilla per al proper curs, de moment els hi ha tret ½ plaça d’aula
d’acollida. Hi ha hagut una retallada de plantilla a tot Salt.








S’ha demanat a l’Ajuntament millores per al pati. A la Caixa s’ha demanat una subvenció
important per fer una dotació informàtica per encara el proper curs.
Aquest estiu, es farà servir espais de l’escola per al Casal municipal de lleure.

2. Recull informatiu de què opina l’AMPA respecte la tornada a l’escola al setembre.
Demà divendres està previst que hi hagi un Consell Escolar a l’escola i des de l’Ampa es vol
comunicar els següents dubtes i peticions:









Caldria demanar a l’Ajuntament que faci una planificació d’espais municipals per
preveure a on poden fer classe les escoles que requereixen d’espais per tal de poder
fer més hores presencials . S’ha d’anar amb compte que la premissa no sigui que
els espais municipals l’ocupen el primer que el demana.
Es valora que hi ha una situació complicada amb els alumnes que no tenen recursos
a internet a casa i això fa que caldria trobar solucions per poder fer una
escolarització més presencial.
No trobem just que el departament d’Educació passi la responsabilitat a les escoles.
Es vol demanar Què passa amb la gent que té beca de menjador? Com està previst
fer-ho per tal que cada dia puguin tenir aquest servei?
Potser s’hauria de demanar un altre barracó de cares a l’any vinent, encara que sigui
de campanya.
Es vol demanar què està previst fer amb els alumnes que tinguin afectacions física
(asma, problemes cardíacs, respiratoris, etc).

Es finalitza la reunió a les 20’45h.

