Octubre 08
ANY 3 Nº11

LA VEU DE
L’ampa
L’ampa

C.E.I.P. Josep Mª GINESTA
C/ Puigmal, 59 08291 RIPOLLET

EDITORIAL
El dia 4 d’octubre és
jubila,
el
senyor
Antonio,
l’únic
conserge
que
ha
conegut l’escola en els
seus
36
anys
d’història.
I
és
que
són
centenars d'alumnes,
professors i pares que
han coincidit al llarg
de temps amb ell i
tots tenim quelcom
agrair-li,
ja
que
sempre ha fet galla
d’una
humanitat
entranyable.

ANTONIO SEPÚLVEDA, ÉS
JUBILA, DESPRÈS DE 36
ANYS
DE
TREBALL
I
DEDICACIÓ A L’ESCOLA.
La junta de l’AMPA
l’AMPA també
també se’
se’n va i vol
agrai
agrair a tots els que han
col·laborat amb
amb nosaltres
nosaltres els darrers anys.
anys.
el seu suport ha estat un plaer.

Fins sempre

Més
que
una
protocollària
expressió de comiat,
aquestes
paraules
nostres volen ésser tot
el contrari: volen ser
una mostra d'acollida i
d’un més que sincer
reconeixement cap a
una
labor
extensament
realitzada.
Aquesta sempre serà
casa teva, GRÀCIES
ANTONIO!!!
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DESPEDIDA
Parece que fue ayer, pero

ya hace cuatro años que la
actual Junta
del AMPA
empezamos esta aventura
de
llevar
adelante
la
asociación, con toda una
serie de retos e ilusiones,
que se han visto más que
cumplidos.
Pusimos
en
marcha:
1. El
servicio
de
Canguratge de 8 a 9.
2. La venta de libros
3. La revista para que
todo el mundo se
entere de lo que pasa
en el colegio.
4. El
cambio
de
equipación deportiva
5. El Casal d’estiu
6. El
Servicio
de
Vigilancia
por
las
tardes.
7. Los Extraescolares en
Infantil.
8. La
figura
de
la
coordinadora
del
AMPA.
Además,
entre
otras
muchas cosas, la Junta fue
representante de todas las
AMPAS de RIPOLLET, en la
comisión de Comedor, así
como también en el grupo
de trabajo del Pacte local
del Lleure a Ripollet,, y
tantas otras cosas donde
hemos tenido presencia.

Es de agradecer la ayuda
de todas las personas que
desinteresadamente
han
prestado
parte de su
tiempo para contribuir al
desarrollo de la comunidad
educativa.
Pero
todo
tiene
un
momento
final,
y
ha
llegado
el
nuestro.
Estamos convencidos de
que es el instante de dar
paso a otra gente que
mejore
y
amplíe
los
servicios y la estructura
actual del AMPA. Después
de un último curso medio
en la provisionalidad (la
mitad de la Junta estaba
en funciones) la decisión,
esta vez, es firme: nos
vamos.
Desde aquí animamos a los
padres y a las madres del
colegio a presentar su
candidatura.
La
Nueva
Junta saldrá de la próxima
asamblea, a celebrar el día
10 de octubre en el
colegio, y al que como
siempre estás invitado.
Miembros de la Junta en
diferentes momentos durante estos
años:
José Ramon, Manel, Marisol,
Luis, José María, Elvira, Maria,
Júli y Ricard
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MENJADOR
El dia 29 de maig es va dur a
terme una reunió entre la
directora dels SSTT,
els
representants
de
l'Ajuntament
i
els
dels
centres educatius per tal
parlar de la cuina central. Hi
van assistir les regidores
d'Educació i Urbanisme de
l'Ajuntament a més d’un
director (Tiana) i una mare
de la nostra escola, en
representació de totes les
Ampes de Ripollet.
En aquesta reunió s'han
posat a sobre de la taula
dues opcions:
A- Fer el projecte de cuina
central. L'Ajuntament es faria
càrrec del 20% del cost de
l'obra i hauria d'avançar tots
els diners que costa la
construcció,
ja
que
el
Departament
pagaria
per
cada
certificació
d'obra
realitzada.
B- Fer adequacions a algunes
cuines per poder portar dinar
a les escoles que no tenen
possibilitat de cuinar. S'ha
parlat del Tiana, que està en
fase d'ampliació (i no hi
hauria
inconvenient
en
incloure una cuina que pugui
exportar dinars), d’adequar
el Tatché, i de continuar
nosaltres, el Ginesta.
Aquesta despesa aniria
càrrec del Departament,

assegurant
la
primera
adequació de cuina a l'estiu
del 2009.
Amb aquesta
opció es farien millores a les
cuines existents dels centres
on es cuinés.
Calia decidir una de les dues
opcions per fer arribar al
Departament
la
decisió
escollida pel municipi. És
important prendre la decisió
pensant en el futur.
Es va optar per parlar
d'aquest tema en la comissió
permanent del CEM, que era
al juny, per tal prendre una
decisió adient.

La decisió va ésser triar la
proposta “B”, menys les
escoles
desvinculades
(Pinetons i Martinet) que no
van participar en la votació, i
amb l’excepció de la nostra
escola que va dir que la
nostra decisió era provisional
doncs encara no l’havíem
pogut passar per l’assemblea
.

a
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varis
CANVI DE DIRECCIÓ A L’ESCOLA

Vacants
escolar

En aquest curs la Mercè Moncho, la Maria
del Mar Sala , i l’Esteve Carrillo han agafat
KSSSSSSSS
el relleu a la direcció de l’escola. Des de
l’AMPA només podem que agrair-los aquest
gest d’implicació amb l’escola i posar-nos a
la seva disposició pel que calgui.

Properament hi haurà eleccions al
Consell Escolar. Us animem a
presentar-vos a les eleccions de
l’òrgan de govern de la nostra
escola, ja que en el sector dels
pares hi hauran tres vacants.

v

el

Consell

Canvis en tots els pagaments de l’escola. Des d’aquest
curs es poden triar 3 modalitats per fer els pagaments de
l’escola i de l’AMPA:
1) Per Internet : Cadascun des de la seva casa, a l'hora i
el dia que vulgui.
2) Per transferència: Des del teu propi banc, on dónes
l'ordre de pagament. (Amb la comissió que et vulgui
cobrar el teu banc). Sense horaris ni dies per a poder fer
el pagament.
3) Pels caixers de les Oficines de Caixa Penedès.
Tampoc hi ha horari ni dia. Funcionarà com la venda dels
tiquets de menjador. Cada compte de cada classe, i
cadascuna de les de l’AMPA, té una clau d'accés. Els
imports seran lliures, el pare haurà d'introduir-lo,
depenent de la quantitat a pagar; excepte el compte de
quota de AMPA que és fixa (25€) i el compte d'esport
extraescolar quota anual que també és fixa (28€). Es
podrà fer amb qualsevol llibreta o tarja bancària.
NO HI HA PAGAMENT PER FINESTRETA
Envia els teus articles/propostes/queixes a:
ampaceipginesta@yahoo.es
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