Acta de la reunió
Data: 15/02/2018
Acta núm 6/ curs 2017-2’018
Horari:21:00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Membres de les AMPA:

1) Consell escolar:
Es necessita un pare o mare per substituir a jordi sala, ho farà la cristina sibina ( es
trucarà a Virgínia pe dir-li)
2) Material escola:
Poca dotació a nivell informàtic de l’escola, tot i que ha vingut una petita partida encara
falten coses. Per poder dotar millor pujaran a 3€ la quota de material als pares i mares.
Es va demanar el detall de com repercuteix cada partida i s’ha fet i escrit.
3) Menjador:
Escolarets no funciona, Des de l’escola ha registrat la ratio de 43 dies i només 3 dies s’ha
complert. La vetlladora d’un infant s’ha utilitzat per complir amb la ràtio, quan ho ha de
comptar. El menjar hauria d’estar a 65 graus i la majoria de vegades no s’ha complert.
Hi va haver una inspecció i entre d’altres coses va registrar que les racions eren petites.
22 de gener l’escola va fer queixa formal al Consell comarcal. La millora va notar-se pocs
dies i han arreglat la taula de calor, però actualment continuen els errors i el no
compliment de les bases licitadores. La concessió s’acaba a la primavera. Hi ha hagut
una sanció a l’empresa. AMPA hauria de queixar-se formalment al Consell.
Podríem mirar si altres AMPa volen sumar-se a l queixa .
Si a mitjans de març continuen les errades l’escola farà una nova queixa.
Decidim:
- Jaume farà carta pel consell
- 22 de febrer es comunicarà a totes les AMPA que farem queixa per si també
en volen fer una i fer més pressió.
4) Escola nova:
L’equip redactor del projecte+Ensenyament+Ajuntament es van reunir al desembre per
acordar alguns canvis al projecte i complir normativa, després es volen reunir amb
l’escola i explicar com queda el projecte.

Comentem que és un error no haver convidat a l’escola i a l’AMPA a aquesta
reunió, donat que ara aens explicaran què faran i no podrem fer cap esmena.
5) Direcció:
Carme Gutiérrez, presentarà projecte per poder ser nomenada directora de l’escola, el
curs 2018-2019
6) Festa famílies
Jaume enviarà instància
S’estan preparant els tallers.
El bar el portarà els alumnes de 6è caldrà involucrar a les famílies. Elia parlarà amb les
tutores.
7) Curs de cuina
Mar parlarà amb la gent de la comissió del llibre per veure si es pot tirar endavant el
curs. El mercat de Salt deixaria l’aula de cuina per fer-ho.
8) Salt’educa:
Cristina es reunirà demà amb Rosa Sala per demanar-li que l’ajuntament convoqui a tots
els pares i mares per tal que escolaritzin a l’escola pública.
El 28 de febrer es presentarà la diagnosi que s’ha fet de l’escolarització a Salt.
Ja han sortit propostes de millora per evitar la segregació escolar
La idea és que ls propostes es prioritzin i es tirin endavant
Hi ha la proposta d’un pare de fer un díptic interrogant a les famílies de en quin tipus
de centre s’escolaritza. Prendre consciència si s’inscriuen els infants en centres o escoles
segregades.
9) Fil directe escola:
En Pep ha de deixar de fer-ho perquè a nivell laboral no pot continuar fent-ho. Es
preguntarà si ho pot fer en Xevi Vilardell.

