Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS DELEGADES

Núm. de la sessió: 06/2010-2011
Data: 17/02/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:










Pati de primària
Xocolatada de carnestoltes
Sant Jordi
Festa de l’experimentació
Vendes
Menjador
Casal Setmana Blanca i Setmana Santa
Coordinadora d’AMPA
Dossier quina escola volem

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la Presidenta que comenta que la direcció de l’Escola ha enviat un
correu electrònic a l’Ajuntament tornant a sol·licitar les millores del pati de primària. L’AMPA
decideix que si l’Ajuntament no contesta a l’Escola, es farà una instància per part de l’AMPA.
L’Escola demana ajuda als pares per pintar al pati de primària, hi ha dues opcions; una, pintar
el pati de colors en un taller de pares i mares, o dues, demanen si coneixem algun “grafitero”
que pogués venir a pintar gratuïtament. Es proposa per part de l’AMPA poder-ho fer el dia de
l’experimentació i fer un tipus de concurs de “grafitis”. En Pere Comentarà a la MariPau els
possibles contactes que tenen els pares.
Continua la Comissió Festes;
Pel que fa la Xocolatada de carnestoles, es preveu fer-la el proper 08/03/2011. Aquest any no
es fa rua ja que coincideix carnestoltes amb la setmana blanca, però si que faran una festa al
pati. S’aprofitarà la xocolata que va arribar tard pel Nadal, ja que l’empresa l’ha regalat, ens
retornen els diners. Tindrà lloc a les 16h de la tarda.
Tenim 2 fogons (1 Yolanda Baldomero, 1 Eva Darnés), 1 bombona de butà (Ramón) i les olles
les deixen de la cuina del Pla.
Es compraran llet i coquetones amb els diners que retornaran de la xocolata.
Sant Jordi: Igual que l’any passat es vendran roses naturals, comprarem el mateix nombre de
roses. Si alguna mare o pare vol fer roses de manualitats seran benvingudes també. Es decideix
no reduir els metres de parada, demanarem els mateixos que l’any passat (3 taules de 2
metres). Els llibres també en el mateix nombre.
Maria José: se n’encarrega de reservar les taules, preguntarà a l’Helena com fer-ho.
Pere: farà més etiquetes.
Es compraran més sobres de paper i més grans.
Festa de l’Experimentació: La Comissió ha enviat un correu a Dani Jimenez (Físic-Químic
espectacular que surt a TV3), però té ocupats els dies 6 i 7 de maig, s’intentarà pel 14/05.
- 1 de 2 -

Les mestres no poden dedicar molt temps a la preparació de la festa, elles prefereixen que es
faci en divendres.
S’acorda que l’AMPA assumirà el cost de l’espectacle i tallers que es facin, i la feina, fins a on
puguem arribar.
Idea de la festa: Espectacle matí o tarda + dinar + taller grafitis + algun taller més.
A la propera reunió es confirmarà el dia i activitats.
Torn per a la comissió de vendes: L’estructura de fusta, lleixes, ja està muntada i s’ha col·locat
tot el material que hi havia del despatx de les mestres. L’opinió de general és que ha agradat i
és molt pràctica. Avui ha començat el primer dia de venda, hi ha hagut gent que ha vingut a
comprar alguna bata i algun calendari, en general bé.
Pel mes vinent ja tindrem tampó, ja està demanat.
Comissió de menjador; la comissió ha elaborat un qüestionari que es passarà als pares per tal
de tenir opinió del servei, un cop valorat, es penjaran els resultats per informar a tots els pares
i juntament amb la direcció de l’escola es comunicaran els resultats a l’empresa de
monitoratge per les millores que puguin sorgir. Es presenta el qüestionari a l’AMPA que
l’aprova amb alguna modificació.
Pren el torn de paraula la comissió d’extraescolars. Tal com es va acordar el casal de la
setmana blanca no es realitzarà, ja que es farà el de l’Ajuntament. Pel que fa al casal de
Setmana Santa encara no sabem si l’Ajuntament en farà, si fos així es valorarà si fer-ne o no
nosaltres.
Coordinadora d’Ampa: Es comenta que hi ha menys places que nens, com cada any a la preinscripció, de manera que segurament es crearan 1 o 2 bonys. La Coordinadora d’Ampas es
queixarà al Consell Escolar Municipal que es convoca el divendres 25 de febrer.
Comissió d’Escolarització de Salt; (Comissió formada per mestres, Ensenyament i els pares) Es
comenta que es demana la participació d’un pare o mare, ja que falta un representant dels
pares a Salt. La Fapac ho explica a la seva pàgina web.
Temes pendents per a la convocatòria següent:



Dossier: quina escola volem ser?

Acords i previsions:
-

L’AMPA es farà càrrec de les despeses de la festa de l’experimentació fins a on pugui
arribar.
Xocolatada de carnestoltes dia 08/03/2011, ens fem càrrec de la xocolatada.
Continuar la venda cada tercer dijous de mes a la tarda.
S’aprova el qüestionari de valoració del servei de menjador que es passarà als pares.
Propera reunió 17/03/2011 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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