REUNIÓ D’AMPA DEL GEGANT DEL REC
Data: 21 de Novembre del 2109
Hora: 20h

ACTA Nº3
1. Mercat de les AMPES
S’enviarà una notificació per Dinantia el 2 de desembre perquè les famílies portin per fer
donacions de roba i joguines. Es farà el mercat en l’horari de 9h a 14h.
Seria interessant per arribar a tothom, aprofitar el grup de delegats dient que siguin ells que
facin difusió i pensin amb qui pot venir.
Dues tasques: preparar el material, seleccionar-lo per vendre el dia després. I el torns del dia del
mercat.
Es necessiten caixes de cartró grosses per posar la classificació pel dia de la venda.
2. Calendari de curs. En Jaume s’ha ofert per fer les fotos del calendari el proper dilluns 25
de novembre.
3. Comissió Festes. Ja tenen coses per al tió com. S’ha escrit a Hiperescola per demanar
regals pel tió, però encara no s’ha rebut resposta.
4. Comissió de llibres. Ja s’ha tancat aquest curs escolar i s’ha retornat el material sobrant.
5. Comissió Extraescolars.
a. Pel que fa a l’extraescolar d’Anglès, hi ha hagut 20 inscripcions. Ara s’ha de
decidir horaris i quants grups
b. S’està buscant professor/a per fer l’extraescolar d’àrab. S’ha trobat una
professora que ja fa classes d’àrab a una altra escola. Es trucarà a l’assegurança
cobriria una activitat que algú fa per l’AMPA. Hi ha molta gent interessada i
disposats ajudar si cal.
c. Les extraescolars començaran el segon trimestre (per tant el gener).
6. Reunions AMPA. Es planteja de fer les reunions alternades en diferents horaris. Un mes
els dijous a les 5h i el següent mes a les 8h. Per tal d’intentar arribar a més gent i poder
involucrar al màxim de famílies possibles.
7. Consell Escolar del Gegant. En Jaume va assistir al Consell Escolar i va recollir aquestes
informacions:
a.
b.
c.
d.

Festival de Nadal es celebrarà el dia 12 i 17 de Desembre al Teatre de Salt.
El 28 de març es farà la Festa de famílies a l’escola.
El 5 de Juny es farà el Festival final de curs.
Els alumnes de 3r i 4t faran les colònies 20 i 21 d’abril.

e. Els alumnes del cicle mitjà estan fent un projecte Pati per millorar-lo.
f. Aquest any s’ha aconseguit poder anar Teatre amb anglès.
g. Aquest any tenim una professora nativa, l’Arabiye d’EUA que fa classe als
alumnes 5è i 6è.
h. Tema menjador. Hi ha hagut una lleu millora respecte abans amb l’empresa
Scolarest. Encara que es valora que l’any passat amb l’empresa Vilanova, el
menjar era més bo.
i. Problemàtica amb el pati dels petits de l’escola. L’Ajuntament té previst posar
un rec per tal d’evitar que hi hagi tanta pols.
j. La valoració de la nova metodologia a Infantil és molt positiva i estan molt
contents. De fet des de l’escola es va demanar una formació específica, que al
final s’ha concedit amb la petició que la formació fos oberta a tot el professorat
de Salt. En total hi participen 99 professors.
k. Se’ls hi ha donat un projecte que es diu ”Araart” per fer formació de professorat
perquè incloguin l’art com a eina pedagògica.
l. Se’ls hi ha donat dos projectes;
i. un d’Europa (POEFEA) de suport emocional per l’aprenentatge en
alumnes fora de l’horari lectiu
ii. i un altre del Ministerio (POEFE) per fer repàs escolar fora de l’horari
lectiu. La realitza una practicant de l’escola.

8. Consell Escolar Municipal. El passat 30 d’Octubre també es va celebrar el Consell Escolar
Municipal de Salt a l’escola del Veïnat i es va aprofitar per explicar el seu projecte artístic.
a. Cert malestar en el Consell Escolar Municipal perquè es percep que des de
l’Ajuntament no actúa en allò acordat i que va a un ritme molt lent en portar a
terme els acords. No hi ha resultats des de fa dos anys ni i hi ha la sensació que
no s’està executant “El pla educatiu de ciutat”. Per exemple; s’havia acordat la
contractació d’una nova tècnica d’educació a l’Ajuntament i no s’ha contractat,
s’està en el pla pilot de 360ª i no es veuen millores, etc.
b. La propera reunió serà per parlar i reflexionar de com hauria de ser el Consell
Escolar Municipal.
9. Reunió amb els delegats. Ahir es va celebrar amb l’escola amb tots els delegats. Es
demanarà l’acte de la reunió per tal de conèixer peticions per a l’Ampa.
10. Reunió de menjador per als usuaris de menjador el 27 de novembre a les 3h.
a. Seria bo parlar amb la Carme respecte els diferents menús que hi ha.
11. Proposta de fer una sortida a Salt un diumenge al matí on ens expliquin Salt des de la
seva història i les hortes de les Deveses de Salt. Seria una bona proposta per fer una
sortida per a tothom.
12. Reunió que es va fer a la Generalitat respecte la nova escola. En Jaume i la Cristina, la
Carme i la Laura de l’equip directiu van reunir-se amb en Martí Fonolleres (Delegat
d’Educació de Girona) i també en Fermí Cunill, regidor d’Educació de Salt. Es va
comentar que no havien iniciat les obres perquè hi havia hagut un increment del preu

de les obres. S’ha retallat un 40-50% del projecte de l’escola. Es va demanar que
s’informés quins eren els canvis que estaven previstos fer del projecte actual. Es
planteja que s’han de fer accions com a AMPA per aconseguir que es resolgui aquesta
situació. Una possibilitat seria fer un cronograma de tot el que ha passat aquests anys
per després anar a la Premsa. Es farà una instància a l’Ajuntament (a l’alcalde) perquè
ens informin de quins són els tràmits que s’ha realitzat. També es vol trucar a la ràdio
per queixar-nos de la situació que viu la construcció de la nostra escola des del 2004.

