Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 07/2009-2010
Data: 14/05/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades: Comissió de festes, Comissió d’extraescolars, comissió
d’obres i Comissió extra-Ampa, ...

Ordre del dia:
1. Ajut Ajuntament per la festa de la diversitat
2. Festa fi de curs
3. Casalet de Juny
4. Comanda samarretes i color
5. comissió d’obres
6. sortida a la platja i sopar de pares

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la comissió de festes, la qual ratifica l’ajut econòmic de 300 euros per
part de l’Ajuntament de Salt per les despeses de la festa de la diversitat.
Així mateix, en relació a la festa de fi de curs, es fa saber que a dia d’avui no es té qui faci el
sopar, dons la persona amb que s’havia tingut tractes no el pot fer, dons el dia que es fa la
festa, el proper 18 de juny, ha de treballar. Els que van fer la fideua l’any passat tampoc poden
dons han estat avisats en molt poca antelació, fent palesa novament de la necessitat d’un
calendari de treball.
En Francesc Ferrés (Pare de P-5) manifesta, que si es vol, intentarà trobar-ne algú que ens
pugui fer el sopar de la festa de fi de curs, estant en contacte amb la comissió de festes, per si
els contactes que té són els mateixos que els que té la comissió.
Es proposa també l’alternativa, de que en cas, de no trobar ningú que ens pugui fer un arròs,
..., la mateixa setmana de la festa, s’encarreguin a qualsevol rostisseria pollastres i patates per
sortir-ne del pas.
S’aprova per majoria que si en la següent reunió no s’ha trobat ningú que ens pugui fer el
sopar, s’encarregaran pollastres rostits.
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Es proposa que a la festa, hi hagi com cada any concurs de pastissos, manifestant que donades
les inclemències del temps que ens veiem sotmesos cada any per la festa de fi de curs, celebrar
el concurs i l’entrega de premis abans del sopar i no al final. Es deixà en mans de la comissió de
festes.
Així mateix, davant del plaer de menjar amb música de fons, com així va ser per la festa de la
diversitat, es proposa i s’aprova, que pel sopar de la festa de fi de curs també hi hagi música
ambient. Es manifesta pel President que contractar un discjòquei val el mateix que contractar
un cantant o animador, que en tot cas mirarà d’aconseguir gravar varis cd’s de música variada,
que les mestres del Col.legi tenen alguns que són del tot vàlids per posar de fons. S’aprova que
el President s’encarregarà conjuntament amb la corresponent comissió d’aconseguir els
esmentats cd’s. L’equip de música, en disposar un el propi collegi, no hi ha cap problema.

Es creu convenient, que la subhasta d’una panera és un recurs econòmic que fa més per Nadal
i que no és necessari a dia d’avui de cremar-lo. Per la qual cosa, s’aprova que sols es realitzarà
per la festa de Nadal i en els casos que l’AMPA tingui precarietat econòmica.

En vistes, que cada vegada hi ha més alumnes a l’escola, així com activitats extraescolars que
volen participar en la festa de fi de curs, es decideix no contractar cap grup d’animació, dons la
festa s’allargaria massa.
A la reunió anterior es va acordar de que els pares que volguessin cantarien alguna cançó de
gospel. Es fa saber que la Mar València ha quedat amb el seu director de Gospel pel proper
diumenge 23 de maig per preparar les veus i guiar a aquells que s’animin. Que a dia d’avui es
desconeix l’hora que l’anirà bé a l’esmentat director. Que s’ha de realitzar en el centre, dons
l’assaig, a ser possible ha de realitzar-se al mateix lloc on es farà l’actuació en no tractar-se de
persones avesades a escoltar les seves veus.
Com que es vol, que la cantada de Gospel sigui una sorpresa per les mestres de l’escola,
s’acorda que es faci saber a tots els pares i mares del collegi mitjançant una motxillada i es
pengin cartells on es digui que s’oferta de forma gratuïta un taller per pares i mares de gospel.
D’això s’encarregarà en Pere Serrat (Pare de P-3 i P-5) conjuntament amb la Mar València.

Durant el transcurs de la festa, com es va acordar en l’acta anterior s’obsequiarà a l’escola d’un
foto àlbum de la celebració de la festa de la diversitat i d’una tassa a cadascú del personal
docent de l’escola, així com als pares que van participar a la festa de la diversitat fent els tallers
d’Henna i de trenes, així com els que van cantar i ballar country.
Davant de les diferents propostes que són exposades per en Pere Serrat, s’ha aprova fer servir
la mateixa empresa que imprimeix els calendaris per fer l’àlbum per ser la més econòmica
donant, sembla ser, les mateixes prestacions que la resta. S’aprova que la realització d’aquest,
anirà a càrrec d’en Pere Serrat i de l’Àlex Penadès (Pare de P-5). Pel que fa a les tasses, seran
encarregades, una vegada es sàpiga el nombre total de docents i de pares, a l’empresa
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Ramstock que ens ho fa a 5 €/unitat i es compromet de tenir-les enllestides abans de la festa
de fi de curs.

Seguidament pern el torn de la paraula la comissió d’extraescolars, davant de la necessitat
de fer un casalet de juny a l’escola, dons durant el mes de juny l’horari de la mateixa és
intensiu, finalitzant els alumnes a les 12.00 h els d’infantil i a les 13.00 h. Els de primària. Els
que es queden al menjador surten a les 15.00h.
No es creu convenient repetir l’experiència de compartir casalet amb l’escola Deveses, dons
l’objectiu d’aquest casalet és diferent que el de setmana santa, dons en aquell l’escola era
tancada i els pares i mares deixaven els infants al mateix lloc on el recollien. El casal del juny,
té com a objectiu allargar el temps d’estada a l’escola dels infants. Per la qual cosa, no és gens
viable recollir la mainada a les 15.00h per deixar-los a les 15.05h a una altre escola.
Es disposen de dues ofertes: Bambalina a un preu de 65 euros/alumne, i el de la Laia a 64
euros/alumne. Aquest darrer amb la condició d’un mínim de 10 alumnes i d’un màxim de 20
alumnes.
Atès que l’any passat es van apuntar al casalet de juny un total de 17 alumnes, quedà aprovat
per majoria agafar l’oferta feta per la Laia. Es farà una motxillada, fent saber als pares que el
darrer dia per apuntar-se serà el divendres 28 de maig. A l’hora d’aconseguir plaça es farà per
escrupolós ordre de pagament a l’entitat bancària i deposició del comprovant. Si el nombre dels
alumnes que excedeix és molt minse, s’intentarà renegociar les condicions perquè siguin
admesos i no hagi de quedar ningú a fora. De tota manera, sigui com sigui, queda en mans de
la comissió d’extraescolars d’acordar el que cregui més convenient pel bon funcionament del
casalet.

Acte seguit, compareix a la reunió el representant de Ramstock, en Ramon, futur pare de p-3
de la nostra escola. Ha estat citat, per l’Eva per exposar-nos el seu catalec de samarretes. Ens
oferta la venda de samarretes amb una qualitat de 180g. de cotó, serigrafiat per les dues cares
amb laca a un preu de 5 euros/u. i a 4.50 euros/u. per una sola cara. Així mateix, es
compromet a servir-nos la quantitat que sigui necessària, que si l’encarreguem, una a mig curs,
dons ens farà una a mig curs. També es compromet a no cobrar-nos cap mena de despesa per
la maquetació de l’estampat.
Per part dels assistents s’aprova per unanimitat que a finals del curs escolar es botarà el color
de la samarreta de l’any següent, canviant el color cada any. Així mateix, en aquesta reunió
s’acorda que la samarreta del Gegant del rec del curs vinent serà de color taronja amb les
lletres i el Gegant serigrafiat en blau marí.
Seguidament, i davant de l’oferta donada pel Sr. Ramon, i de que durant tot el curs es pugui
anar demanant comandes per molt minses que siguin, s’aprova fer-li arribar una comanda de
samarretes per vendre-les a començament del curs conjuntament amb els xandalls i els llibres.
L’Àlex s’encarregarà de passar a net la comanda i transmetre-la a en Pere perquè la passi a
l’empresa Ramstock conjuntament amb la comanda de les tasses.
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En definitiva, en el dia d’avui, s’aprova que la empresa Ramstock (Telf. 972244058696815981// ramstock@hotmail.es - www.ramstock.es) proveeixi a aquesta AMPA, abans del
setembre de les samarretes que s’expressen en la taula següent.

Talles
3
4
6
8
10
12
14
Total

Samarretes*
25
25
25
15
15
15
10
130

*Samarretes de 180g a 5 Euros/u.
impresses pels dos cantons en
serigrafia amb laca

Taula 1. Comanda de samarretes

Seguidament, davant de la situació en que es troben les obres de la futura escola. El
desconeixement d’en quin punt ens trobem. De que a hores d’ara, tot sembla ser una qüestió
de voluntat política i econòmica, que no pas administrativa. Es fa necessari que tota acció que
es realitzi sigui recolzada i avalada per tot l’AMPA amb pes, tal i com ja es va fer en el seu dia
davant de l’Ajuntament de Salt. És per això, que es creu convenient la dissolució de la comissió
d’obres, que no vol dir desacreditar a qui a dia d’avui la forma, sinó de donar-los més força,
dons tota acció que es realitzi vindrà recolzada i avalada per l’aprovació en acta dels membres
de l’AMPA. En conseqüència les obres de la futura escola passaran a ser un punt més en cada
reunió.

Per la comissió de sortides es manifesta la voluntat de fer una darrera sortida. Aquesta
vegada, s’anirà a la platja i per l’ocasió la comissió adquirirà una xarxa i una pilota de bolei
platja. S’aprova, si no hi ha res que ho impedeixi, realitzar-la el diumenge 20 de juny.
S’informarà en prou antelació del lloc, hora, i del menjar als pares i mares que vulguin apuntar.
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No es creu convenient fer-ho immediatament davant de la gran quantitat d’informació que s’ha
de passar: casalet de juny, festa de fi de curs, gospel,...
Així mateix, es proposa i s’aprova realitzar un sopar de pares i mares per acomiadar l’any
escolar 2009-2010. Aquest es realitzarà el proper dia 3 de juliol. S’informarà amb prou antelació
a tots els pares i mares que vulguin apuntar de l’hora, el lloc i com apuntar-se.

Acords i previsions:

-

Taller de Gopel proper diumenge 23 de maig

-

Sopar festa fi de curs buscarà algú , si es possible, en Ferrés junt amb la comissió de
festes.

-

Que hi haurà música ambient en el sopar de la festa fi de curs. S’encarrega la comissió
de festes.

-

La Panera sols es subhastarà per la festa de Nadal.

-

Realització de l’àlbum mitjançant la mateixa empresa que la dels calendaris.

-

Realització de les tasses amb logo del gegant a l’empresa Ramstock.

-

El casalet de juny anirà a càrrec de la Laia. Es passarà motxillada per apuntar-se.

-

Cada any a final del curs escolar es botarà el color de les samarretes. La del curs 10-11
seran de color taronja amb serigrafia blau marí. S’encarrega la seva elaboració a
l’empresa Ramstock.

-

El seguiment de les obres de la futura escola, així com les accions a emprendre seran
aprovades i avalades pels membres de l’AMPA, quedant dissolta la comissió d’obres.

-

Sortida a la platja el dia 20 de juny. S’informarà més endavant amb prou antelació.

-

Sopar pares i mares el dia 3 de juliol. S’informarà més endavant amb prou antelació.

-

Propera reunió: 04/06/2010 d’Assemblea General. Renovació dels càrrecs i de
les comissions delegades.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)

- 5 de 5 -

