ACTA DE LA REUNIÓ D’AMPA
EL GEGANT DEL REC DE SALT
Celebrada el dijous, 16 de gener, a les 17.15 h.
Hi assisteixen 18 persones, entre les quals es troba el president de l’Ampa,
Jaume Borràs. També hi assisteix de forma extraordinària Elisenda Sala,
persona designada per l’Ajuntament a través de l’entitat Vincles per dinamitzar
les ampes de Salt.
A l’inici de la reunió es comenta la bona assistència que ha tingut aquesta
convocatòria, ja que moltes persones s’ho poden combinar bé i els nens i
nenes juguen a fora el pati.
Es decideix que a partir d’ara es convocaran alternativament a les 17 h i a les
21 hores.
Elisenda Sala es presenta i en Jaume fa una breu explicació sobre com
funciona l’Ampa (totalment assembleària, per comissions, etc.). La tècnica de
Vincles s’ofereix per ajudar-nos en temes com ara la motivació de les famílies
per participar en l’Ampa i en l’organització de tallers que puguin interessar a les
mares i pares.
1.- Construcció de la nova escola
En Jaume explica que ja ha sortit l’informe favorable sobre la construcció de la
nova escola; falta saber si hi ha llicència d’obres. Un cop se sàpiga (dilluns hi
ha Consell escolar i es preguntarà), l’AMPA vol escriure una carta als diaris per
expressar la seva alegria davant l’inici de les obres i també recordar que
estaran amatents al seu desenvolupament.
Es calcula que les obres poden començar a principis d’estiu (d’aquí a uns 6
mesos, aprox.). Cal recordar que fa 14 anys que es reclama la construcció
d’una escola nova.
2.- Valoració d’extraescolars:
-Es valora molt positivament la feina feta per la Comissió i la posada en marxa
de les classes d’anglès.
- Es valora negativament la proposta de fer cursos a la piscina municipal. No hi
ha prou oferta (es prioritza altres escoles com Pompeu Fabra, la Pia o fins i tot
centres de Vilablareix). Aquest trimestre no ha pogut entrar cap nen o nena de
la nostra escola.
Ningú no sap si és perquè El Gegant del Rec s’ha apuntat a mig curs o si hi ha
un altre motiu. La Wafae Elouazzani s’ofereix voluntària per coordinar la
comissió de la piscina i estar alerta de cara a l’any vinent, perquè els nens i les
nenes del Gegant que ho vulguin puguin fer un curs extraescolar. L’Elisenda
Sala també diu que preguntarà a l’Ajuntament sobre el tema.
L’Elisenda també comenta que si l’AMPA vol fer alguna xerrada sobre algun
tema en concret, ella pot ajudar a organitzar-la.

Es pregunta per les classes d’àrab extraescolars. Fins ara no s’ha trobat un
professor o professora adient i que pugui facturar. A més, la Comissió
d’extraescolar ha anat molt enfeinada. Per tant, es mirarà de lligar-ho per al
curs vinent.
3.- Calendaris
Aquest any hem anat tard. S’acorda que se’n faran 150 i que es vendran, si és
possible, dijous vinent (dia 23 de gener). S’anunciarà a través de Dinantia.
4.- Carnestoltes
Es decideix presentar la instància per participar-hi, com cada any, com a Ampa.
Com que el tema del curs és l’esport i els Jocs Olímpics, es proposa que els
participants vagin disfressats d’esportistes. També es proposa fer un escut del
Gegant del Rec (tipus club esportiu) perquè tothom se l’enganxi a la roba. A la
reunió amb l’Ajuntament (6 de febrer) hi anirà la Glòria Fàbrega, que s’ofereix
voluntària.
5.- Festa de les famílies
Es farà el 28 de març. La Comissió de Festes ja ha començat a treballar. Cal
pensar en demanar les cadires i taules a l’Ajuntament.
6.- Sortida-esmorzar per conèixer-nos millor
S’acorda fer-la el 8 de març, aprofitant que és el dia de la Dona Treballadora.
Es tracta de fer una trobada perquè les famílies es coneguin. Es planteja la
possibilitat que pugui venir alguna persona que hi entengui de plantes i faci
alguna explicació. Es farà un passeig fins al Pla dels Socs i un esmorzar
comunitari. S’hi podrà anar amb cotxet.
Preguntes i comentaris
- Es pregunta per la instal·lació d’herba al pati d’infantil. S’explica que el pati de
terra feia molta pols i afectava la salut d’alguns mestres. Ara es canvia per
herba.
- Es pregunta si cal traslladar alguna cosa al Consell escolar de dilluns vinent.
No hi ha cap tema.
Es tanca la reunió a les 18.30 h.

