ASSAMBLEA AFA GEGANT DEL REC
Data: dimecres 03 de Març 2021
Hora: 20h (via meet)

1.Acollida matinal
En aquests moments el servei d’acollida matinal, davant la nova situació de pandèmia en
què es fa molt de teletreball i s’ha reduït la feina, ha perdut una part dels usuaris que hi
havia a l’inici de curs i està sent un servei deficitari. Des de l’Ampa sempre s’ha volgut donar
com a servei a les famílies, i es considerava com a servei imprescindible. No obstant, abans
només subvencionàvem una quarta part ja que hi havia molts usuaris i ara les famílies
cobreixen només una tercera part de la despesa i la resta l’ha de posar l’AMPA. El preu
mensual és de 400 euros aproximadament per al servei.
Per tant, cal buscar una altra manera de fer-ho perquè això vagi millor econòmicament.
Possibles solucions:
1a opció. Parlar amb Bambalina perquè ens facin rebaixa.
2a opció. Buscar una altra empresa o una persona autònoma.
3a opció. Parlar amb l'ajuntament i els responsables del “Juguem”, a veure si ens podrien
proporcionar algun monitor d’acollida matinal. Aquest programa, depèn de l'Ajuntament i
consteix en dinamitzar places i patis i tenen una plantilla de monitors que els han
autoformat. En Lluís i la Núria hi parlaran.
Aquesta setmana s’informarà a la Carme, directora de l’escola de la situació d’aquest
servei.
Es vol començar a fer un planning d’extraescolars per al curs vinent. A la comissió
d’extraescolars, de cares vinent.
2. Pàgina web.
En Xevi fa una proposta de la nova pàgina web de l’escola i cal omplir-la. Hi ha feinada de
revisió de fotos i contingut. Importarà les entrades de l’històric de l’escola amb els 10 anys i
posar una pestanya al Què fem. La resta cal revisar la informació que hi ha i comprovar que
és correcte.
Falten fotografies i per tant se li demanarà a un pare de l’escola, que li agrada molt la
fotografia, si podria anar a l’escola a fer fotografies de les aules i del dia a dia a l’escola.

3.Portes obertes

Des de l’escola se’ns demana si algú de l’AMPA estaria disponible per assistir a les portes
obertes de l’escola. Les dates són les següents:
Portes Obertes onlione, dimarts 9 a les 15h (Anna)
Portes Obertes, dijous 11 a les 17h online-presencial (Jaume)
4. Final de curs.
Aquest any, des de l’escola se’ns informa que no està previst poder fer festival de final de
curs degut a la pandèmia. Es pregunta a l’Ampa si podria col.laborar com cada any a fer un
detall de fi de curs per a alumnes de 6è i docents. De moment, cal solucionar el tema de
l’acollida matinal i a veure si hi ha romanent per fer aquests detalls.
D'altra banda des de la Comissió de Festes pregunten si com a AMPA podem col.laborar
amb el berenar de final de curs. Dependrem de la situació econòmica del moment.
5. Calendaris
Finalment s’ha fet una nova comanda amb 15 calendaris per acabar de repartir els que
faltaven.
6. Traspàs d’informació del Consell Escolar Municipal.
Es traspassa les idees principals de la reunió respecte:
-

Estat nous equipaments:
Informació nou decret de les Preinscripcions.
Punt d’Orientació Educativa.
Pla de Millores d’Oportunitats Educatives (PMOE)
Pla Educatiu de Salt: Balanç Pla d’Acció 19-20 i nou Pla d’Acció 21-22
Exposició resultats del debat sobre com recuperem la 6a hora?

S’adjunta l’acta del CEM (Consell municipal escolar) on hi ha tota la informació al respecte!

