Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - ASSAMBLEA GENERAL
Núm. de la sessió: 08/2009-2010
Data: 04/06/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades
Junta directiva

Ordre del dia:
1. Activitats extraescolars
2. Preparació de la festa fi de curs
3. Explicació últim Consell Escolar
4. Renovació de càrrecs i Comissions

Desenvolupament de la sessió:

Activitats extraescolars
Obre el torn de paraula la Comissió d’Extraescolars parlant del casal del mes de juny. Hi ha
apuntats 14 nens d’educació infantil i per tant no h ha cap problema per fer l’activitat. Es
passarà tal com es va acordar una enquesta sobre la opinió dels extraescolars abans de
finalitzar el curs. En Pere Serrat i la Iolanda Baldomero ens mostren l’enquesta, ningú s’hi
oposa.
Hi ha una proposta de fer extraescolars de patinatge amb monitoratge de recollida, proposat
per la Carme Fortià, es faria a la pista de patinatge i entraria tot el material. Es contempla com
a una bona opció.
Es deixaran lligades les activitats extraescolars perquè puguin començar la segona setmana
lectiva, i prioritàriament l’acollida matinal.
Es proposa que l’extraescolar de Batucada s’encari més a primària, ja que aquest any ha estat
molt justa pels més petits i alguns s’avorrien, en canvi hi ha hagut una bona acceptació entre
els més grans.
Hi ha hagut opinions que en referència a les activitats promogudes per l’Ajuntament, no es
controla l’assistència i que molts nens també s’avorrien. Es creu necessari el transmetre-ho a
l’Escola. Es proposa fer-ho per la comissió quan es tingui el resultat de les enquestes.
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Festa fi de curs
Torn de la Comissió de Festes. Continua previst pel dia 18/06 a les 18h. Es farà un sopar amb
concurs de coques com l’any passat.
El preu és de 8€ socis de l’AMPA i 10€ no socis AMPA. Nens gratuït sempre acompanyats d’un
adult.
Les tasses de regal per les mestres costen 5€.
S’acorden lliurar els premis del concurs de pastissos, unes copes, durant el sopar ja que si no
després es fa molt llarg.

Pel que fa al taller de preparació del Gospel s’acorda quedar el dia 11/06 a les 19h per l’assaig.
S’acorda entregar 50€ al director del Gospel per compensació del kilometratge del
desplaçament ja que ens ajuda sense cap ànim de lucre.

La venda de tiquets pel sopar s’acorda fer-les els dies:
Dimecres 10 a les 9h i 13h.
Dijous 11 a les 9h i 13h.
El dilluns 8 es farà motxillada explicativa.

Última reunió del Consell Escolar
Es comenta per part de la Glòria Deulofeu els punts més importants tractats a la última reunió
del Consell Escolar.
-

Nou calendari escolar:
o

Adaptació de P3 del 7 al 13/09 (1 setmana de durada)

o

Servei de menjador des del primer dia

o

No hi ha jornades intensives al curs vinent

o

Festes de lliure disposició de l’Escola: 11/10, 7/12 i 07/01.

o

Setmana blanca serà o bé la del 21/02 o bé del 28/02. L’escola es decanta a
escollir la setmana del 21/02 però dependrà del que diguin els Serveis
Territorials.

-

Llibres socialitzats; continua com l’any anterior, han demanat subvenció.

-

Per la Festa fi de curs, el material ja està tot concedit i preparat, es farà segons el
calendari previst.

-

Pel casal Municipal d’Estiu, es farà al Gegant del Rec ja que el Collegi el Pla està en
obres. Es destinaran 4 aules més la de psicomotricitat.

Comissió de sortides
La Comissió de Sortides fa constar que amb l’excedent que hi ha hagut acorden comprar una
xarxa de bolei platja per la propera sortida a la platja. Tothom hi està a favor.
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Renovació de càrrecs i Comissions
Obren el torn de paraula la Montse Pujades i la Eva Arroyo, presentant una carta de renúncia al
càrrec que ocupen per motius personals.
El president Dani Galindo també renuncia del càrrec en aquest acte.
Degut a que els càrrecs queden deserts i cap dels assistents es presenta les vacants s’acorda
convocar una propera Assemblea General per tal de trobar i acordar substituts.
Serà el dia 09/07 a les 9.30 a l’aula d’informàtica.
S’acorda difondre al màxim la cerca de substituts per cobrir les places vacants de la junta
directiva.

Pel que fa a les Comissions s’acorda per unanimitat que seran les següents i amb els
components que s’indiquen:

-

Comissió d’extraescolars:
Iolanda Baldomero
Pere Serrat
Carme Fortià (extraescolars de piscina)

-

Comissió de festes:
Maria José Navajas
Mar València
Èlia Llinàs

-

Comissió d’equipament i material
Francesc Ferrés

-

Comissió de llibres
Maria Dolors Mancebo
Èlia Llinàs
Paula Juncà

-

Comissió de menjador
Eva Reina
Glòria Deulofeu

-

Comissió de sortides
Maria Dolors Mancebo
Carme Fortià
Àlex Penadès
Kim Quintana

Queda oberta la llista a tothom que es vulgui afegir a les comissions al llarg del curs.
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Acords i previsions:

-

Taller de Gospel proper 11/06 a les 19h

-

Preu sopar fi de curs: 8€ socis, 10€ no socis i nens gratuït

-

La venda de tiquets pel sopar s’acorda fer-les els dies: dimecres 10 a les 9h i 13h,
dijous 11 a les 9h i 13h. El dilluns 8 es farà motxillada explicativa.

-

Propera reunió d’Assemblea General Extraordinària per constitució de la nova junta
directiva: dia 09/07/2010 a les 9.30 a l’aula d’informàtica.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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