AMPA
23 de setembre de 2019
S’aprova l’acta de la reunió anterior.
Han trucat els Indiketes per evitar que es superposin les festes de les dues entitats que es fan
el juny. Aquest any ells celebren els 15 anys. Per part de l’AMPA la festa ha de ser el 13 de
juny.
Vam enviar un email al president del Consell Comarcal del Baix Empordà perquè quedés
constància del que s’havia acordat a la reunió presencial per parlar sobre el menjador de
l’escola. El president va respondre positivament al correu confirmant que coincidia amb les
notes i els acords que havíem pres.
Es convoca un acte reivindicatiu pel menjador de l’escola el proper 16 d’octubre que és el Dia
Mundial del Menjar Saludable. A la sortida de l’escola a 2/4 de 5 de la tarda es repartirà fruita i
es farà una concentració convocant a premsa. El 16 de Desembre és el Dia Mundial de la Terra
i pot ser una altre bona data per fer un altre acte reivindicatiu.
Es revisen les inscripcions a les activitats extra-escolars i es constata que cada any hi ha canvis
en la demanda.
La Maria Riera s’ofereix a fer sortides naturalistes pel voltant de l’escola als dissabtes al matí
per famílies i mainada. La quantitat de dies que vulguem però en grups no gaire grans. No vol
cobrar res. Es planteja fer diverses sortides al llarg de l’any però començar amb una a la tardor
i llavors valorar com ha anat. Cal trucar a la FAPAC per saber si cal que ampliem l’assegurança
per aquesta activitat.
S’han entregat les 1.000 signatures al nou consistori demanant camins segurs per anar a
l’escola. S’espera alguna concessió d’actuacions per part de l’ajuntament els propers mesos.
S’ha fet una fitxa que s’ha repartit a totes les classes perquè la mainada faci un dibuix de com
pot reduir la quantitat de residus. Aquesta activitat és prèvia a l’entrega dels boc'n'rolls. Es
planteja portar alguns dibuixos al poble (comerços, locals municipals, etc.).
Des de la comissió escola verda es planteja la idea de treballar amb el menjador el tema del
tovalló de roba. També es comenta que es podria començar a pensar algunes actuacions sobre
el canvi climàtic.

