Acta de la reunió
Data: 22/03/2018
Acta núm 7/ curs 2017-2’018
Horari:21:00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Membres de les AMPA:
1) Festa de les famílies:
Hi ha previsió de pluja i vent per tot el dissabte, decidim postposar la festa, proposarem
el 28 d’abril o al maig
2) Estudi FAPAC:
Des de FAPAC volen fer-nos un seguit de preguntes de gestió de l’AMPA, Pep la
contestarà.
3) Fil directa escola:
- Han robat patinets , s’ha posat denúncia als MMEE, han investigat, l’escola
està pensant en demanar que els infants portin un candau de casa.
- També s’han trobat vides trencats amb pedres
- VA venir el departament d’ensenyament ( jordi Grillé i jordi Carreras) a
ensenyar el plànol de la nova escola ( planta baixa i 1 aula)
- Virgínia els va dir que trobava a faltar un passadís que connectés l’edifici
d’infantil amb el nou edifici. Es van mostrar, com ja prevèiem, poc oberts a
fer canvis.
- Tampoc hi havia espai per l’equip de neteja
- Es demanarà a n’en Jaume que pugui venir a alguna reunió amb la Virginia
per entendre millor el plànol.
- Educació física: Sònia vol promoure l’esport fora de l’escola i ho promou a
través de premis, l’AMPA considera que promoure l’esport i premiant-lo si
fas extraescolars no és igualitari, atès que no tothom té diners per pagar
extraescolars esportives. I no fer extraescolars no vol dir que facis una vida
sedentària oi? No entenem que calgui justificar fer o no extraescolars. No
entenem que es premiï o no en funció d’això, pensem que cal més creativitat
i constància a l’hora de promoure l’esport.
- Quan a les notes, hi haurà observacions per tal de poder enrendre els criteris
d’avaluació i proposem que hi hagi propostes de millora en cada apartat no
només al final.
- Es va fer la carta de queixa a escolarest, la Virginia informa que la ratio de
treballadors/infants s’ha estabilitzat, la temperatura també ha millorat.

-

L’AMPa considera però, que continuen les queixes amb l’actitud i intervenció
educativa dels monitors/es.
Carme Gutiérrez va presentar el projecte i serà la nova directora de l’escola.
L’escola estava contenta amb la participació de famílies en la jornada de
portes obertes.

4) Debatem sobre el tema del merchandaising.
Patim en no tenir el que hem demanat de cares al setembre, cal ser previsors, demanar
terminis i si no es poden complir, buscar nous proveïdors.

