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

Núm. de la sessió: 08/2011-2012
Data: 15/03/2012
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Vicepresident, tresoreres, secretaria, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia:







Festa del Circ del 31 de març
Extraescolars: piscina, casal setmana santa, Nou projecte: equip de bàsquet del gegant
del rec
Sant Jordi
Valoració plantada d’àrbres
Proper Consell Escolar: recull de propostes
Repàs comissions…

Desenvolupament de la sessió:
Tresoreria
El Consell Comarcal ja ha ingressat la partida que ens devia del curs 2010-2011 de la
permanència de la sisena hora. Aproximadament uns 3300€.
Es proposen vàries coses a fer amb aquests diners:
- Finançament d’una part del material que l’escola pugui necessitar, donació d’uns 500600€
- Finançament del 50% de les entrades per anar al teatre, aproximadament 450€.
- Compra d’una lona per penjar a l’escola i poder portar on faci falta, amb l’eslògan
“Construcció de l’Escola Nova, ja!” (Pendent de demanar permís a l’Escola, es
demanarà a la propera reunió del Consell Escolar). Preu: 105€+IVA i 25% descompte,
mides (300x50 cm).
- Compra de “tela melonera” per fer ombres als patis de l’escola, la comissió de millores
ja ho valorarà amb l’escola i n’informarà de les opcions de fer-ho.
S’aproven per unanimitat totes les propostes. S’intentarà que la lona estigui feta per la festa
del dia 31/03.
Reunió informativa per les inscripcions curs vinent
Varen assistir uns 20 pares aproximadament. La Carme (Coordinadora d’estudis) va fer la
presentació de l’escola i les mestres Sònia, Pili i Virginia varen explicar temes diversos de
l’Escola. El PowerPoint l’han actualitzat i en general ha millorat molt la presentació respecte
l’any passat. L’AMPA va exposar també les activitats que fa i es va ensenyar un mostrari de les
bates, xandalls, etc. Algun pare va preguntar sobre les places disponibles pels no germans però
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inspecció d’educació encara no ho sap, però es calcula que serà poc més del 50% de les places
de P3.
Casal Setmana Santa
El casal es fa, de moment amb 9 alumnes inscrits en horari de 9 a 13h. Hi ha 2 inscrits en horari
de 8 a 13 però que si no es matriculen més alumnes no es podrà fer i quedaria per tant només
horari de 9 a 13h.
Extraescolar de piscina
S’han ofertat 40 places i en aquest moment hi ha 35 inscrits, el termini per a la inscripció és
del 21/03/2012.
Inscrits per edats:
10 de P3
8 de P4
14 de P5

Plantada d’arbres
El passat dia 10 de març es va fer la plantada d’arbres al pati de primària, es fa una valoració
positiva, molta participació per part de pares i nens que va acabar amb un esmorzar
cooperatiu fabulós. Hi va venir el Diari de Girona, va prendre fotos per reivindicar la nova
escola.
Comissió de menjador
Arrel de la última reunió que es va tenir al mes de gener amb la nova empresa de monitoratge
de menjador, la comissió proposarà al consell comarcal de tenir una reunió de seguiment per
tal que puguem transmetre la opinió dels pares, les consultes i sobretot donar part de la falta
de coordinació que varem detectar al mes de gener i febrer.
Un cop tinguem hora, es farà un correu per la recollida de suggeriments.
Propostes pel proper Consell Escolar de Centre
 Proposta de col·locació a la façana de l’escola de la pancarta per a l’escola nova
 Mesures per evitar tanta pols al pati de primària i infantil
 Comunicació de la compra de toldos per part de l’AMPA
 Sol.licitud a l’Ajuntament d’ampliació de la xarxa de futbol del camp de futbol
 Sol.licitud a l’Ajuntament de pas per les zones de parquing, hi ha molts vehicles i no hi
ha pas pels vianants.
 Petició de poder penjar al web el PowerPiont que ha elaborat l’escola de presentació
del curs vinent.
 Rec dels arbres per part de les classes
Sant Jordi
Es sol.licitaran les mateixes taules que l’any passat. Acceptarem també la col.laboració dels
nens de sisè i part dels beneficis els destinarem a ells. Es comprarà a Baula i Distri-Girona.
S’organitzarà un taller de pares per tal de fer titelles de dit i roses de feltre.
Consell Escolar Municipal
Ahir va tenir lloc a l’Ajuntament, es va comunicar la obertura d’una nova escola a Salt, l’Escola
Pia de Catalunya, escola Concertada, l’Ajuntament els cedirà provisionalment el terreny a on
anava ampliat el SES de Salt. Al setembre ja obriran amb un curs gratuït de P3 en barracons.
Dijous vinent s’ha convocat una reunió al CEIP Deveses a les 9.30 de la nit amb la coordinadora
d’AMPES per veure quines accions es volen fer.
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Festa de la Cooperació: El Circ
La Comissió ja ho té quasi tot lligat, resum de les activitats:
8.30h Obertura de les portes per a la organització; muntatge de les carpes i les taules. El
divendres ja hauran portat tyot els material que ja està sol.licitat.
9.30h Obertura general de portes
10h tallers: maquillatge, carioques, malabars, xanqes, cooperació, fotos amb pallassos, nassos
de pallasso, etc.
12h Espectacle, fet per l’AMPA i el grup pols d’estrella, s’els pagarà 200€.
13.30h Dinar multicultural
L’Escola deixa l’equip de música, s’utilitzaran els Wc de la Biblioteca, totes les activitats es
faran a l’exterior i amb taules per edats.
Es convoca a tothom el dilluns 19 a les 21h per fer les cartells de pallaso.
Torn obert de paraules:
 Proposta per part d’algun pare que la bata tingui una sola butxaca i d’un sol forat ja
que la que tenim és poc útil i de difícil rentar. Es tindrà en compte per la propera
comanda al juny/juliol.
 Nou equip de bàsquet, no ha pogut assistir en Ramon que és qui ha fet tota la
tramitació, es comenta el tema de fer un nou equip ara i la majoria de pares opinen
que potser és massa precipitat començar l’equip ara a mitjans d’aquest curs, però que
de totes maneres es parlarà i es decidirà a la propera reunió i que ens Ramón ens ho
pugui exposar tot.
 L’Escola farà un Lipdub com a presentació de l’escola, ho farà la mestra Viviana,
l’AMPA s’ofereix per ajudar en el que calgui.

La secretària

Vist i plau
El Vicepresident

(signatura)

(signatura)
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