Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ
PRESENTACIÓ CURS 2009/2010
Núm. de la sessió: 01/2009-2010
Data: 24/09/2009
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula de Psicomotricitat
Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.
Pares i mares d’alumnes de P-3.
Ordre del dia:
1. Presentació de la Junta de l’AMPA i explicació del funcionament de l’AMPA.
2. Presentació de cadascuna de les comissions
3. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
En Dani Galindo, president de l’AMPA, fa una presentació de la Junta de l’AMPA i del
funcionament general de l’AMPA.
Tot seguit cadascun dels assistents que forma part d’alguna comissió explica les tasques que
s’han realitzat i la previsió per a aquest curs 2009/2010:
Comissió Extraescolars: expliquen les novetats: augment de preu degut a la retallada de
subvencions i 3 activitats al migdia (fins ara només oferiem el dimarts d’activitat al migdia);
canvi empresa.
Comissió Festes: expliquen les festes que s’organitzen. Com a novetat per aquest curs es vol
realitzar la festa de la diversitat/multicultural que l’any passat no es va poder realitzar.
S’aprofitarà que és l’any de les Cultures i que a l’escola ho treballen.
Comissió Llibres: llibres text i Sant Jordi.
Comissió Calendari: per recollir fons i crear sentiment d’escola. Per repartir a Ajuntament,
Generalitat per tal que es recordin de nosaltres.
Comissió Menjador: origen de la comissió: problemes de fa dos cursos, solventats amb les
actuacions de la comissió (informar als pares, TEI que acompanya als de P-3, etc.).
Comissió Compra-Venta: xandalls i samarretes.
Comissió Obres: s’explica en quin punt està el procés en aquest moment, i les accions que es
volen dur a terme, que és bàsicament recordar a l’administració (ajuntament, generalitat) que
reclamem rapidesa i que l’escola sigui com cal.
S’informa que aquest curs creem la Comissió Comunicació, encarregada de gestionar i
actualitzar el web, fer i penjar cartells informatius al plafó de l’AMPA, fer i repartir papersmotxilada, etc. Es decideix proposar a l’escola que pengin el full informatiu del menjaor al plafó
per tal que tothom agafi l’hàbit de consultar el plafó de l’AMPA.
S’informa que aques curs creem la Comissió de Sortides, encarregada d’organitzar sortides
com recollir castanyes, sopars, sortida a la platja, etc.
S’informa que aquest any hi haurà una persona encarregada de recollir la correspondència de
l’AMPA.
Un cop explicades les principals activitats de cada comissió, passem la llista per tal que tothom
que vulgui s’apunti a alguna comissió o com a persones de suport.
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Torn obert de paraules:
Sergi Moreno, un pare de P-3, ens informa que treballa en una empresa tèxtil, i que
s’encarregarà de demanar pressupost pels xandalls i les samarretes.
Agustín Rodriguez, un pare de P-3, ens informa que treballa a la PANINI, i que ja podem
comptar amb algun obsequi per prepapar els regals de tió dels nens de l’escola.
Una mare de P-3 proposa crear una Borsa de Cangurs: es tractaria que mares/pares que no
treballin, puguin tenir cura de nens/nenes d’altres mares/pares que treballen. Seria molt útil per
quan es posen malalts, etc.

Acords i previsions:
- Sopar AMPA: 9 d’octubre.
- Sortida per recollir castanyes i bolets: 18 d’octubre.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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