2a ASSEMBLEA AFA GEGANT DEL REC
Data: dijous 20 d’octubre 2021
Hora: 20h
Lloc: Pati de l’escola
Assistents:
Pep Navarro
Jaume Borràs
Xevi Pasqual
Ferran Burch
Alfons Solà
Jordi Palomeras
Gemma Andreu
Anna Figueras

ORDRE DEL DIA:

1. Informació Traspàs Carme. (reunió mensual)
Acollida Matinal. En Jaume va demanar si seria possible que des de la partida del
PMOE que rep l’escola es podria subvencionar una part del servei d’acollida matinal.
Tanmateix no serà possible perquè el criteri de l’escola és que aquests diners han
d'anar destinats a un nombre d'alumnes més nombrós.
La Maria ha demanat una reunió amb la tècnica d’Educació de l’Ajuntament per
demanar si hi ha una partida econòmica que pugui col.laborar amb el cost de
l’acollida matinal.
Menjador: Han desaparegut 3 reforços Covid19, S’ha traslladat la queixa de que els
nens han de menjar molt ràpid. Ara tenen 45 minuts per menjar. S’han passat de 80
a 200 persones becades i no hi caben i han de fer 3 torns. La Carme ha fet la
demanda al Consell del Gironès per trobar solucions.
La proposta hauria de ser augmentar espai, temps i recursos, aquesta hauria de ser
la solució.
Setmana cultural de 4 al 8 d’abril. I la festa de les famílies serà el 2 d’Abril . Si no
ens hi deixen menjar , es demanarà un espai municipal.

Fundació Carme Vidal Xifra. Formació de psiconeuropedagogia a l’escola. Ens
proposaran formació per a les famílies. Seria bo que hi hagi molta presència.
L’horari seria bo que fos dins l’horari lectiu de 15h a 16’15h.
Teatre. Col.laboració per anar al teatre com a AFA. Es dona 2 euros a cada alumne
de l’escola.
Conarte. L’Ajuntament de Salt ha fet un conveni perquè aquest projecte hi pugui ser
a totes les escoles. No obstant, com que no s’arriba a totes les escoles, sembla que
es donarà a les que no ho han fet mai. Mostrem com a AFA la nostra desaprovació a
aquesta decisió de l’Ajuntament i si es confirma farem una queixa.
2. Castanyada.
Sortida per aquest diumenge. S’ha fet l’enquesta per saber quantes famílies podran
participar-hi. Les que es recullin a l’excursió, cal triar-les i les grosses que siguin per
l'escola i les petites que se les quedi cada família.
L’any passat el dia de la Castanyada, va saltar una peça de la torradora i s’ha
perdut. S’ha intentat resoldre però no funciona bé. Cal reparar-ho.
A l’escola està previst que es celebri és el dijous 28 d’octubre. En cas de pluja, es
farà el dimecres 27 .
Calen pares per tres funcions:
- Petició per demanar fustes
- Petició per una persona que faci de castanyera.
- Torrar castanyes 80 kg ( a les 12:30h)
- Per empaquetar les paperines i ajudar a repartir als nens de 6è a la resta
d’alumnes de l’escola (a les 14h). Les castanyes hauran d’estar repartides a
les 15’15h .

3. “Caminem”
Proposta de l’AFA , quedar el 2n i 4t dilluns de mes a les 15h davant l’escola per fer
caminades amb pares i mares de l’escola com a hàbit saludable. Es començarà a fer
el mes de novembre. La Cristina s’encarregarà de pensar els recorreguts. S’enviarà
un Dinantia informatiu.
4. Sortida a les Deveses de Salt. Proposar-la de fer-la un diumenge abans del Nadal.
5. Calendari. Proposem fer el mateix format que l'any passat. Caldria fer la petició
abans perquè no anem tant justos. La comissió calendari parlarà amb l’escola per
quedar el dia i lloc. es passarà aquest mes de novembre el formulari de petició per
comprar-lo.
Seria possible que el pagament es pogués fer per Dinantia? Cal preguntar-ho a la
Carme.
6. Domini Web..En Pep s’encarregarà de canviar el nom de l’AMPA per AFA ja que ara
hem de fer el pagament.

7. Menjar halal. Des de l’AFA de la Farga ens informen que estan fent una acció per
fer menjar Halal. Es farà una reunió de Consell del Gironès, Ajuntament i l’empresa
Scolarest. Sinó es troba solució, està previst que es facin accions reivindicatives. En
cas que sigui així ens informaran perquè ens hi unim la resta d’AFA’s.
8. Piscina. Aquest any ha estat un desgavell, molta gent ha quedat sense plaça aquest
curs. Des de l’AFA farem una petició a l’Ajuntament de que hi hagi prioritat per
l’AFA’s de Salt. Ens informarem de què ha passat realment per tal de fer la carta de
queixa. En Ferran parlarà amb la Wafae i Dina per saber exactament què ha passat
amb la piscina, abans de presentar queixa a l’ajuntament.
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