Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 02/2009-2010
Data: 06/11/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Seguiment de les activitats de cada comissió:
a. Xandalls
b. Extraescolars
c.

Menjador

d. Calendari
e. Festes
f.

Obres

g. Comunicacions

Desenvolupament de la sessió:

Obre el torn de paraula la comissió de xandalls, amb la exposició de nous proveïdors de
xandalls.

Es va decidir canviar de proveïdor de xandalls ja que es varen rebre diferents queixes per
part dels pares i efectivament el teixit i el cosit eren de molt poca qualitat, hi havia xandalls que
s’havien descosit de dalt a baix.

Els proveïdors de xandalls exposats són 2:
-

“Sergi, empresa de Sabadell” que presenta un model de xandall d’un teixit que sembla
més transpirable, també de poliester i que la roba no és llisa sinó que amb una mica de
calat. És possible demanar el mateix teixit però llis. Preu 39€ aprox. que inclou la
samarreta.

-

“Ramón de Salt” que presenta un teixit molt semblant als nostres xandalls peò de més
qualitat. Preu 26€ aprox. sense samarreta.
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Els dos proveïdors mantindran el mateix patró de xandall que tenim ara (colors, rerografiat...).
Després de valorar la qualitat del teixit i fetes les proves pertinents de resistència, es sotmet a
votació a ma alçada, resultat:
Model “Sergi” - 8 vots
Model “Ramon” - 6 vots
2 abstinències

Per tant s’acorda per majoria el model de 39€ “Sergi”.

Es pacta de fer una prova amb els colors i serografiat i un cop donat el vist-i-plau, es decidirà,
si hi ha temps de fer una mostra de cada talla per la venda o bé de si ens proporciona diferents
talles encara que no sigui del model del Gegant per poder fer la venda i els pares poder
emprovar les talles als fills.

Es calcula que la venda es podrà realitzar a principis de desembre i l’entrega abans o després
de les vacances de Nadal. Queda pendent de confirmar-ho amb el proveïdor.

Torn per la comissió d’extraescolars;
Va sorgir una idea de la Coordinadora d’Ampes en que per tal d’integrar i barrejar més els nens
de les diferents escoles, es podria fer alguna activitat conjunta amb les diferents escoles de
Salt. Es va passar proposta a l’Ajuntament i aquest ha decidit de provar-ho amb el Casal de
Nadal.

L’Ajuntament proposa fer un Casal de Nadal a l’espai del Saltiró pels socis d’AMPA faria un 25%
de descompte, els horaris i preus serien:
9 a 13h – 43.20€
9 a 15h – 86.40€ amb dinar inclòs

El funcionament del casal seria com el casal d’estiu, l’empresa subcontractada seria Tot Oci i
dinarien en el collegi del Pla. Al matí doncs no hi hauria Saltiró i a la tarda després del casal si.

Després de discutir-ne la viabilitat d’estar-hi d’acord, es decideix que la comissió parlarà amb
l’Ajuntament per si hi ha quòrum de 15 nens i si ens asseguren que en 2 tenim la confirmació
de que es farà, nosaltres hi estem d’acord. D’aquesta manera si no es fa aquest casal de
l’Ajuntament sempre tindrem temps d’organitzar el nostre casal de Nadal.

Pel que fa a les activitats extraescolars, de moment i per les activitats de tarda cobrim
despeses.
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En referència a l’acollida matinal, hi ha 7 nens fixes, de manera que està anant millor que
l’any anterior.

Una intervenció d’una mare de P3 ha demanat un seguiment per part de la comissió de les
activitats de migdia, ja que no té la certesa de que el seu nen estigui assistint a les activitats,
ja que hi va haver una confusió a principi de curs i hi havia 2 nens que es deien Martí i es varen
confondre de nen a l’activitat, es va solucionar el tema però ha creat dubtes als pares. De
manera que es creu una bona opció demanar un seguiment o informe trimestral per tal de
lliurar-los als pares.

Pel que fa a les activitats del segon trimestre, al desembre es passarà una nova proposta.
Tindran prioritat de plaça els alumnes que ja estiguin fent la mateixa activitat aquest trimestre.
No es passaran noves propostes de l’activitat de psico-estimulació creativa

de migdia i els

timbalers ja que són anuals.

Tot seguit pren la paraula la comissió de menjador;
Fa dues setmanes la comissió de menjador es va reunir amb les direccions de les escoles del
Pla i el Gegant de Rec per transmetre la proposta feta per alguns pares de P3, de poder fer
migdiada després de dinar.
En un principi les direccions de les escoles no estan en contra de la proposta, la direcció del Pla
té una ubicació (aula de psicomotricitat) per fer les migdiades i l’únic inconvenient que creuen
que hi ha és el monitoratge, ja que depèn del consell comarcal i l’Ajuntament. De totes
maneres es va detectar que per ratios faltava 1 monitor i que es reclamarà al consell comarcal
(ja que l’hem pagat).
Un altre tema parlat va ser de la sortida del collegi quan plou, hi ha pares que es queixaven a
direcció que els nens arriben molt molls a casa i volen una solució per poder canviar els nens.
Es va acordar que quan plogués els nens passessin per la zona emporlanada fessin la volta per
la zona est del Pla i entressin per la rampa que dona al porxo del menjador, així no es mullarien
tant els peus i entrarien pel porxo que es aixoplugat. Es va acordar amb la directora de l’escola,
Mari Pau, que ens donaria els contactes per fer gestions al Consell Comarcal i Ajuntament.
La setmana passada la Mari Pau va comentar a membres de l’AMPA que ja havia fet ella les
gestions i que els havia sorgit una nova idea: fer el pati a l’Escola del Gegant del Rec, així els
nens podrien fer la migdiada i canviar-los de roba si plou. El dilluns dia 9 de novembre es
reuneixen amb el Consell Comarcal i Ajuntament per acabar d’aclarir el tema i possiblement la
setmana vinent ja es faci pati a l’Escola.

S’acorda fer el seguiment per part de la comissió i esperar què diu la Mari Pau.

Comissió Calendari: En principi el model de calendari previst és el de l’any passat. En Pere de
n’encarregarà de demanar nous pressupostos.
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Torn per la comissió de festes: La comissió ha estat gestionant poder trobar sponsors que
proporcionin de forma gratuïta material pel caga tió, per la xocolatada i la panera, han trobat el
següents;
-

Tulsà: xuxeries

-

Haribo: xuxeries

-

Estanc de Salt: material didàctic

-

Ed. Baula: contes

-

Impanasa: pastissets a 40% descompte i tambors

-

Caixa Catalunya: 1 conte per cada nen primària

-

“La Caixa”: 1 caixa amb coses vàries

-

..... entre altres

S’ha decidit que també es farà panera per Nadal quan els nens facin l’obra de teatre. Es farà la
venda de tiquets a l’entrada.

La festa multicultural està en marxa.

Torn per la comissió d’obres;
En Dani i l’Helena varen enviar un correu la Sra. Josefina de la Conselleria d’Educació pel tema
de les obres i no han obtingut resposta.
La comissió ha fet el següent seguiment: Per ple municipal de 15/09/09 es va aprovar la cessió
definitiva del solar del Gegant al Departament d’Educació, en data 01/10/09 s’ha donat trasllat
per part de l’Ajuntament de Salt de l’expedient als Serveis Territorials d’Educació de Girona
mancant només un dels requisits: l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua conforme els
terrenys no són inundables.
Girona li ha donat vist-i-plau i l’han emès als Serveis Centrals a Barcelona, els quals li ha donat
el vist-i-plau. El pas següent és el trasllat de l’expedient complert a Patrimoni de la Generalitat
per tal que accepti el solar.
Han comentat del Departament que patrimoni no accepta res si tot no està en regla.
De manera que s’acorda fer el seguiment a l’Ajuntament, ACA i Serveis Centrals d’Educació.

Torn per la comissió de comunicacions;
Aquest any s’emetran els carnets pels socis d’AMPA, es creu que es necessitaran pels
descomptes que puguem tenir.
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Acords i previsions:
-

Data de la propera reunió: divendres 11 de desembre a les 21:30h.

-

Previsió de venda dels nous xandalls al desembre

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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