REUNIÓ “AMPA EL GEGANT DEL REC”
Data: 25/09/19
ACTA nº1:
1. Presentació de la gent que assisteix a la reunió i la gent de la junta.
2. La Glòria explica com funciona l’escola i l’AMPA, quin paper hi juga i de quines maneres
es pot participar. Quines tasques fa l’AMPA i com gestiona els diners de la quota de
socis.
3. Explicació de com funcionen les Comissions.
a. Llibres de text
b. Menjador
c. Festes
d. Extraescolars
e. Tèxtil
f. Construcció de l’escola nova
g. Sortides
3.1. S’anima a la gent a apuntar-se a alguna comissió i/o es participi al grup del Gegant
Actius. Hi ha famílies que s’apunten al grup i ja els incloem al grup.
3.2. Des de la comissió d’extraescolars , s’explica les diferents propostes d’aquest any.
Hi ha un pare que demana que li agradaria fer extraescolar d’Anglès. En Lluís recull
la proposta i comenta que es mirarà un tallerista d’anglès i que s’enviarà als grups
de delegats per tal que la gent que hi estigui interessada es pogués apuntar al 2n
trimestre.
3.2.1. En Lluís comenta que les extraescolars que s’han ofert no s’omplen.
Només tirarà endavant si hi ha més gent.
3.2.2. A acollida matinal hi ha dues famílies que només ho necessiten deu
minuts cada dia i una altra que ho necessita 5 minuts al dia. S’estableix
que en casos que una família només porti els seus fills els últims 20
minuts o menys, pagaran una quantitat de diners. Ho calcularan des de
la comissió.
3.3. La comissió de sortides i activitats fora de l’horari lectiu, ha desaparegut. Es demana
si hi ha gent que li agradaria formar-ne part.
4. Activitats que participa l’AMPA:
a. La Glòria explica que ella fa de representant de l’AMPA al Consell Municipal,
5. Es decideix fer la sortida a buscar castanyes el diumenge 27 de Setembre. S’anirà a Amer
com a cada any.
6. Tema claus escola. Es demana si es poden fer més còpies. Al final es decideix que la còpia
de l’Anna (la secretària) se la queda la comissió d’extraescolars.
7. Reunió de delegats de l’escola. En Jaume com a AMPA, demanarà a la Carme que
convoqui abans del 15 d’Octubre si és possible. Ens aniria molt bé fer aquesta trobada
per conèixer-nos els delegats i així afavorir la comunicació i poder escoltar les propostes
de tots.
a. Es planteja que les sortides que proposa l’AMPA sempre són molt lluny. Una
proposta que surt sobre la taula és que els delegats de cada cicle organitzessin

una sortida per trimestre per Salt. Potser seria bo fer alguna sortida temàtica
amb un biòleg,etc.

