Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC – Assemblea Ordinària

Núm. de la sessió: 7/2016-2017
Data: 16-3-17
Horari: 21,00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
President, secretària, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

CASAL SETMANA SANTA:
Manca concretar si és possible fer-lo o no, es parlarà amb la Iolanda.
SANT JORDI
S’ha concretat:



Llibreria 22: llibre català adults
TEXT i BAULA: llibre infantil

Cooperativa 200 roses
Es decideix pagar el dinar de l’excursió a portaventura dels alumnes de 6è
Es concretarà una dia per posar preus als llibres, com més siguem més ràpid anirem.
Punt de llibre, se n’encarrega en pere.
FESTA DE LES FAMILIES
S’han organitzat els següents espais de tallers:
-

Moviment: danses i arts marcials
Artístic: tòtem i collarets
Tribal: maquillatge tribal
Concurs: músiques i llocs del món
Espècies i menjars: sorpreses d’en guillem i albert
Cabana de vímet

La haima finalment no l’hem aconseguit, es farà amb teles i coixins, es demanarà a un
grup de mares que aporti un espai de henna, te i pastes marroquines.
L’espectacle : pasarel.la de roba típica ( es farà circular) i després espectacle d’algaravia
i salt sardanista i potser marrecs.
Es passarà la circular per tal de saber quanta gent vindrà.

PROTECCIO DE DADES
Atès que l’ampa també ha de complir amb la llei de protecció de dades i en l’únic
moment que en recollim és quan venem llibres, es demanarà a l’escola que l’autorització
de les imatges també hi posi a l’AMPA, així les famílies ho signaran.
Al setembre en el full on es recullen les dades de la família s’hi haurà d’afegir un text on
s’inclogui informació d’ARCO
INFORMACIÓ ESCOLA








S’han aconseguir 4-5 bobines pel pati, es pensarà què fer-ne i es demanarà un
cop de mà quan sigui necessari.
En el tema pati, només es farà la cabana de vímet i pel pati de baix s’adquiriran
2 cistelles petites,
David Faucs farà un dibuix per la façana de la caldera amb el lema “ Tots juntes
fem escola”.
CONSELL ESCOLAR: des de l’escola s’apreta per tenir més persona i recursos en
coordinació amb la resta d’escolars de moment tenen nova reunió amb
delegació territorial i BCN per aconseguir un calendari d’execusió de
compromisos ,estan disposats a manifestar-se si cal.
ES parla de buscar finançament a través d’obres socials per cobrir la despesa
d’aïllament acústic del menjador.
La setmana vinent hi ha reunió amb el menjador.
 No es compleix prou bé amb les ràtios per substitucions . La cadena de calor
no es respecte algunes escoles, inclosa la nostra, han fet queixa al consell
comarcal

ALTRES
ES presenta el programa itineraris segurs ( 3 itineraris que connectes totes les escoles
de Salt)
Actualment s’han detectat punts perillosos i s’han fet propostes de millora:


Fer una vorera al pàrquing del CAP i eliminar algunes pàrquings de la zona
blava per facilitar l’accés a l’escola

Nova reunió del grup que treballa el tema de la segregació escolar el 22 de març a les
19:00 a la comacros.

