Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General

Núm. de la sessió: 04/2011-2012
Data: 17/11/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia:


Tresoreria



Tema patí de primària



Estocs



Consell Escolar



Comissió Sortides



Comissió festes



Elaboració calendari 2012

Desenvolupament de la sessió:
Tresoreria.- Informa que s’ha recaptat 4500 euros amb la quota de soci de l’AMPA. Així mateix,
resta un romanent de 3000 euros.
La activitat de collida matinal, queda compensada amb la resta de les activitats d’extraescolars,
així com pels eventuals que l’utilitzen.
Actualment s’està avançant per part de l’AMPA el pagament de la permanència de la 6ena.
Hora, dons aquest cost, se’n feia càrrec l’any passat el Consell Comarcal i aquest any el
Departament d’ensenyament de la Generalitat. Però encara, no ens han pagat ni un ni l’altre.
S’acorda obrir un debat de cares al juny, per plantejar-ne si de cares a l’any vinent la situació
continua, si l’AMPA pot fer front a aquesta despesa o no.

Els alumnes de 5è i 6è, les mestres els volen portar al teatre per veure un obra interessant. El
preu de la mateixa és de 6 euros. Es pensa per part del professorat que aquesta quantitat és
massa elevada per assumir-la els pares, i demana que l’AMPA subvencioni l’activitat.
S’aprova, que l’AMPA subvencioni el cost de la meitat de l’activitat i es sol·licitarà a l’escola
que es faci constar que l’activitat es subvencionada per l’AMPA.
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En relació a la festa de la castanyada, atès que es va haver de posposar en diferents ocasions,
les castanyes que es van abastar a bosc es van fer malbé. Es van comparar 10 Kg per l’AMPA
que van costar 25 euros, i 30 kg per l’escola que van costar 96 euros. L’escola també ens
demana si podem sufragar la meitat del cost d’aquestes. S’aprova pagar la meitat dels 96
euros.

Pati primària. Aquest estiu el nou regidor de l’Ajuntament Robert Fàbregas, va informar que
donaria 500 euros a l’escola. Per part de la direcció, s’ha pensat en invertir dita quantitat en la
construcció de la passera i de la plantada d’arbres acordada. L’AMPA considera que aquests
diners s’han de fer servir per altres tipus de necessitats de l’escola, com material escolar, etc. I
no pas per realitzar la passera i la plantada d’arbres al patí de primària, quelcom que en el seu
dia l’Ajuntament va dir que es faria càrrec. Per part de l’AMPA si ha de fer la passera i la
plantada d’arbres, ho farà de forma reivindicativa després de les festes de Nadal.

Estocs. Han quedat al dia, donant-se tot el que es devia. Ara hi ha estoc de tot. El dia de venda
extra de les bates va anar molt bé, així com el dia de venda de cada tercer dijous.

Consell Escolar. Pels assistents a la reunió del Consell Escolar, es va fer un petit resum de com
va anar la mateixa. Així mateix, en relació a les activitats festives de l’escola el calendari per
aquest curs queda de la següent manera:
Festival de Nadal el dia 21 i 22 de desembre;
Dia de la Pau el 30 de gener;
Carnestoltes el dia 16 de febrer;
Sant Jordi el dia 23 d’abril
i la festa de fi de curs el dia 15 de juny
També es va sol·licitar per creure convenient que la festa de les famílies organitzada per
l’AMPA es fes durant l’abril.

En relació a les activitats extraescolars, hi ha hagut problemes en ser oferts a començament de
curs, per una problemàtica amb la resta de les escoles del municipi. De cares a l’any vinent, si
persisteixen els problemes la pròpia AMPA també pot oferir-los. Així mateix, es demana que hi
hagi una continuïtat any rere any, en els activitats esportives oferides.
Per part d’en Ramon, s’encarregarà de mirar tot el que es necessitaria, i el possible cost que
suposaria, engegar un equip de bàsquet per l’AMPA.
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A la reunió del Consell Escolar, també es va fer saber que en les entrevistes dels tutors de cada
curs amb les famílies, es donaria a firmar una carta de compromís educatiu.

Comissió sortides: Es farà de cares el proper dia 4 de desembre una sortida als Àngels per
recollir tota mena de material per la elaboració del pessebre i el guarniment de l’escola per les
festes nadalenques. Es farà pagar un tiquet de 6 euros per adult i de 4 per infant major de tres
anys. Amb els diners recollits es comprarà el que sigui necessari per fer una graellada.
Es demana que consti tant a la motxillada, com a la web, que els infants que acudeixin a la
sortida hauran d’anar acompanyats dels seus pares o d’un adult que se’n faci càrrec.
Així mateix, s’informa, que per la pròpia natura de la sortida, els diners que es donin, en cas de
no venir no es podran retornar.

Comissió festes: Es fa un balanç de com va anar la festa de la castanyada, i s’informa dels
progressos que s’estan fent de cares al Tió. Per part de l’escola s’ha sol·licitat a la comissió que
aconsegueixi sis tions. Quelcom que la mateixa comissió ha aconseguit, i en tot cas, mes
endavant si fos necessari demanaria ajuda per pintar-los.

Calendari: L’any passat es van vendre 91 calendaris a Infantil i 76 a primària. Per la qual cosa,
s’aprova l’elaboració de la quantitat de 200 calendaris de l’any 2012. El cost del mateix surt a
4.01 euros.

El sotssecretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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