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

Núm. de la sessió: 08/2010-2011
Data: 28/04/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:




Sant Jordi
Menjador
Festa de l’experimentació

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la Comissió Festes.
Sant Jordi: S’ha quedat el dilluns vinent a les 21:30 per fer recompte dels llibres i dels
beneficis. La venda de roses s’acorda que el benefici vagi pels nens de 6è, segurament han fet
un benefici de 130€ aproximadament, s’ha d’acabar de comptar. Un cop fet el recompte es
decidirà si arrodonir-ho una mica més.
Les roses han sigut molt petites, de cares a l’any vinent s’ha de plantejar si canviar de
proveïdor, ja que es comenta que per 1.75€ de cost per les roses que eren, són molt cares.
Comissió de menjador: S’expliquen i es posen sobre la taula els resultats de les enquestes del
servei. En general han sorgit les queixes que ja sabíem, i el que si que queda palès és un
desconeixement general del servei. S’ha parlat amb l’Escola que el proper any s’ha de fer una
reunió de presentació del menjador i monitors i que els pares puguin visitar les instal·lacions.
Conjuntament amb l’Escola es farà una devolutiva a l’empresa de monitoratge dels resultats i
es demanaran explicacions de quins canvis han fet des de l’última reunió del desembre.
S’han penjat els resultats de les enquestes per coneixement de tothom, al cartell informatiu de
l’AMPA, als vidres de l’entrada de l’escola i a la pàgina web.
Festa de l’Experimentació.
La comissió ensenya la invitació que han confeccionat les mestres, s’ha preparat per omplir-ho
i retornar-ho amb el numero d’assistents i el nom de la família, el mateix sistema que l’any
passat.
S’han sol.licitat 60 taules i 350 cadires i la tarima a l’Ajuntament.
En cas de pluja hi ha reservat l’Auditori de la Coma-Cros, per tant només es podria fer
l’espectacle. L’AMPA proposa comentar a l’Escola la possibilitat de demanar la carpa que hi ha
entre el camp de futbol i el centre de tecnificació, que utilitzen els musulmans per fer festes. Hi
ha aigua i llum. La Luci se n’encarregarà de preguntar-ho a l’Escola i a l’Ajuntament.
Resum d’activitats:
- 10:30h – Espectacle pels més petits
- 12:00h – Espectacle pels grans
- 13:30h – Dinar multicultural
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Mentre es fa l’espectacle, hi ha tallers per cada edat. Pels tallers disposem de 10 monitors de
l’Escola d’Oficis de Salt. Els monitors han d’anar acompanyats d’alguna persona, per tant cal la
col·laboració de pares. Es calcula que fan falta uns 5 pares per torn.
Tallers previstos:
- Experimentar amb la sorra
- Bombolles de sabó (Mare i Oscar se n’encarreguen de la fórmula i instruments)
- Pintar i retallar (Glòria se n’encarrega de fer molins de vent)
- Pintar màscares a la cara
- Bitlles Catalanes
Taller de grafitis:
- Es farà el matí i fins a les 14h. Es pintarà la part interna dels barracons ja que la
Directora diu que no està permès a fora. L’AMPA intentarà parlar perquè es pinti
també a fora. El material, esprais, s’haurà de comprar a un dels grafiteros que es
dedica a vendre’n (Metro).
Material:
- Les mestres demanen que faltaran tanques per penjar els cartells que els nens han
elaborat de les activitats d’experimentació que han fet durant el curs i que s’exposaran
el dia de la festa. L’AMPA ho demanarà a l’Ajuntament.
- Per a la porta d’entrada es repartiran tiquets per al dinar, 1 tiquet per persona.
- Plats, gots i coberts ho posa l’AMPA
- Pa, aigua, vi i fruita els compra l’AMPA
Obertura de portes: 10h matí
Per muntar i preparar els tallers s’hi ha de ser a les 9 del matí.
No es farà motxillada, es penjarà un paper i correus amb la gent que vulgui col·laborar.

Acords i previsions:
-

Benefici de les roses de Sant Jordi serà pels nens de 6è.
Festa de l’experimentació, 14/05/2011: s’aprova el conjunt d’activitats proposades.
Demanar la possibilitat d’utilitzar la carpa de la zona esportiva en cas de pluja.
Demanar a l’Ajuntament tanques per penjar els cartells.
Propera reunió 19/05/2011 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica.

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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