Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - ASSAMBLEA GENERAL
Núm. de la sessió: 01/2010-2011
Data: 30/09/2010
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Presidenta, tresorers, secretària, membres de les comissions delegades i pares de P3
Ordre del dia:
1. Benvinguda al pares de P3
2. Repàs de les tasques de cada Comissió Delegada:
a. Comissió equipament de material
b. Comissió extraescolars
c. Comissió de llibres
d. Comissió sortides
e. Comissió de festes
f. Comissió menjador
g. Comissió comunicacions
3. Projecte de l’Escola Nova
Desenvolupament de la sessió:
Luciana Goglowski, presidenta, dóna la benvinguda a tots els pares i es fan les
presentacions dels assistents.
Acte seguit es presenten les diferents comissions delegades.
Obre el torn Francesc Ferrés com a membre de la comissió d’equipament de
material. Es presenta la comissió i es procedeix a descriure l’estat de la venda de
xandalls. El mateix proveïdor de l’any passat ha apujat el preu del xandall, ens costarà
uns 50€ en lloc de 40€ com l’any passat, el termini de lliurament també ha canviat,
s’ha allargat. Per tant tenim diverses opcions:

1- Seguir amb el mateix proveïdor i assumir la pujada de preu (50€) amb termini
de lliurament de 6 setmanes i mínim de comanda de 100 xandalls.
2- Canviar de proveïdor. S’ha parlat amb el proveïdor de samarretes per
aconseguir el xandall a 35€ aprox. Ha portat mostres. El termini d’entrega seria
de 15 dies.
HI ha també el pare de l’Arnau de P3 (Ramón), que fa fabricació de samarretes
amb varies qualitats. Fabricació autòctona.
La opció més econòmica és un xandall com el del Santaló però és sense
cremallera i a un preu de 20€ (15€ preu de cost) . Es descarta la opció per ser
sense cremallera.
Aquest proveïdor parla de 3 opcions:
A) 20€ preu de venda, sense cremallera
B) 35€ preu de venda, xandall similar al que tenim
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C) 40€ preu de venda, qualitat superior
Es voten les opcions i per majoria absoluta s’escull el nou proveïdor i la opció B de 35€
preu de venda.
Podem tenir mostres el divendres vinent i iniciar la venda els dies 13, 14 i 15. Es
pagaria per avançat com cada any i faríem la compra sobre comanda. En Francesc
pren nota de la gent que pot quedar-se a fer la venda.
Pren el torn de paraula la comissió d’extraescolars; pren el tron de paraula la
Yolanda Baldomero presentant la comissió i les activitats d’aquest any.
Aquest any es va voler oferir activitats que fossin per a alumnes més grans, per
primària, com són informàtica, anglès... però no han tingut gaire èxit, l’únic grup que
s’ha pogut fer de primària ha estat psicoestimulació creativa. Es suposa que no han
tingut èxit ja que l’escola ofereix la opció de multiesports i per tant els alumnes s’han
apuntat a aquesta. Hi havia 4 o 5 nens apuntats a Anglès i es farà de cares al gener si
hi ha més inscripcions.
Extraescolars de migdia, finalment es fan activitats cada dia i tot està complert.
Activitats de tarda, només es fan els dilluns i els dimecres.
Acollida matinal, 10 nens fixes.
A finals de novembre es passaran les inscripcions pel segon trimestre.
Torn per a la comissió de llibres; Èlia Llinàs fa la presentació de la comissió.
Encara no es tenen resultats de la venda de llibres, resulta que tot i que es varen
programar diferents dies de venda, molta gent ha anat comprant llibres a les mestres i
a gent de l’AMPA, de manera que a hores d’ara tot just s’està inventariant. A la propera
reunió es tindran els resultats. La llista de socis també s’està, per tant, confeccionant.
Presentació de la comissió de sortides per part de la Carme Fortià. Ja s’han
programat una sèrie de sortides per aquest any:

1. Buscar Castanyes, proper dia 17/10/2010 a St. Martí Sacalm (Amer).
Cadascú es porta el dinar, la comissió portarà carbó per si algú vol portar
carn per fer a la brasa.
2. Sortida als Àngels, dia 28/11/2010. Anem a buscar ornaments pel
pessebre. S’organitzarà una parrillada amb amanida i pa amb tomàquet
pagant una quota mínima, s’encarregarà també el local del Santuari com
l’any passat.
3. Sopar de pares, dia 06/11/2010. Pendent de concretar el lloc i hora.
La resta de sortides de l’any ja s’aniran informant.
Torn de la comissió de festes. Explicació i presentació de la comissió a càrrec de
Mar València.
La comissió de festes necessita gent amb disponibilitat per treballar, ara en aquest
moment la comissió són 2 persones i amb les activitats que hi ha per fer no donen a
l’abast. Es fa una crida a la participació dels pares.
A diferència de l’any passat la comissió es planteja també anar més de la mà de
l’Escola, plantejar les activitats a l’equip directiu, i coordinar les festes amb les
necessitats de l’Escola.
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Comissió menjador, presentació a càrrec de Glòria Deulofeu. Aquest any, com
l’any passat es farà el seguiment del menjador escolar i s’estarà a la disposició de si hi
ha queixes o incidències.
Comissió comunicació, Es fa una crida a totes les comissions que de tant en tant
es passin escrits o resums de les activitats per penjar-les al web.
Per acabar, es fa un breu resum de la situació actual de l’estat del projecte de
l’Escola Nova. Es genera un debat ja que aquest any hi ha la possibilitat d’ajudar a
l’Escola a fer un manteniment i remodelació de les instal·lacions de primària i del pati
de l’Escola. Hi ha les dues versions, qui opina que no s’han de fer reformes, si no que
s’ha de lluitar per l’Escola Nova, i qui opina que si que es poden fer les reformes que
no té res a veure amb les obres de l’Escola Nova.
Es proposa fer una reunió per parlar de les obres de l’Escola nova i les reformes amb
la direcció de l’Escola, de manera que també pugui opinar la direcció i decidir entre
tots què es fa.
La Presidenta parlarà amb la Mari Pau i convocarà la gent per correu electrònic.
Es decideix convocar reunió el tercer dijous de cada mes. Propera reunió dia
21/10/2010.
Acords i previsions:

-

-

Venda de xandalls de 35€ dies 13, 14 i 15 d’octubre
Reunió que ja es convocarà amb direcció per les reformes i seguiment del
projecte Escola Nova.
Propera reunió 21/10/2010 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

El Secretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)

- 3 de 3 -

