Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC
Núm. de la sessió: 02/2010-2011
Data: 21/10/2010
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
---------------------------------------------------------------------------------------------Assistents:
Presidenta, tresorers, secretari, membres de les comissions delegades

Ordre del dia:
1. Comissió Extraescolars- Casal de Nadal
2. Xandall.
3. Comissió festes – Castanyada, tió, Nadal
4. Sopar pares AMPA.
5. Comissió Menjador. Raspallat dents nens de primària.
6. Tresoreria. Sol·licitud escola deixar diners per anar al teatre.
7. Escola nova
8. Condicionament pati primària.
9. Eleccions al Consell Escolar.

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn la comissió d’Extraescolars, la qual fa saber a l’AMPA que aquest any,
per les festes de Nadal no hi ha Saltiró, però l’Ajuntament si que ofereix casal de
Nadal a un preu bastant mòdic, doncs tots aquells que siguin socis d’una AMPA
tenen un descompte del 25%. Des de la Comissió d’Extraescolars veient que el preu
és molt assequible i seguint per una altra banda la idea que té aquesta AMPA de la
necessitat de fer activitats de tant en tant on participin alumnes d’altres centres, creu
que és convenient no oferir cap casal de Nadal, i en tot cas animar a apuntar-se al
casal de l’Ajuntament. Es vota a favor per unanimitat dels assistents.
Seguidament pren el torn la Comissió d’estocs. Pel que fa al xandall, el que s’havia
aprovat a la reunió anterior no ha estat possible la seva realització, doncs el color lila
del mateix ha estat descatalogat del model que es va triar, per la qual cosa s’ha hagut
de cancel·lar la venta que havia estat prevista.
Per la comissió s’ha procedit a buscar nous models de xandall per poder-los oferir a
l’AMPA. Els models havien de complir dues condicions bàsiques i innegociables: el
color lila i la forma del xandall. Sota aquestes dues premisses s’han trobat dos tipus
de xandall:
1. Cost 32 euros +IVA (semblant al que es va aprovar a la reunió anterior)
2. Cost 25 euros +IVA (50% de cotó + 50%poliester (Felpa))

En tots dos casos s’ha de fer una comanda mínima de 100 exemplars. Per unanimitat
dels assistents es vota la segona opció.
El problema rau en que el lila de la mostra aportada no agrada a tothom doncs és un
lila molt rosa i això comportaria el problema de que molts pares de nens no el
volguessin comprar en semblar un xandall de noia. Es demana que es pugi la tonalitat
del lila i que viri més cap a blau marí que no pas cap a rosa, demanant que a la
pròxima reunió s’aporti un exemplar de mostra de cada talla si fos possible. I després
acabar de votar a favor i decidir dies de venta.
Pren la paraula la comissió de festes, pel que fa a la celebració de la castanyada que
serà el proper dia 28 d’octubre a la tarda. L’Escola els ha informat que són 315
alumnes i 25 mestres, això fa 340 persones. S’ha calculat que a cada nen li ha de
correspondre un total de 8 a 10 castanyes. Es demanarà a la gent que comenci a portar
les castanyes a l’escola i que ho faci com molt tard el dimarts dia 26 per si fos
necessari anar a comprar castanyes.
L’AMPA disposa d’una barbacoa petita que va fer en Javier Espinar, a qui se li ha
demanat que en faci una de molt més gran, tipus bombo per poder coure les castanyes
més ràpid, doncs amb la petita es va molt a poc a poc. Degut al poc temps que resta
per a la celebració de la castanyada i atès que es possible tenir la que fan servir a
l’Escola del Pla, la farà de cares a l’any vinent.
Com que es té por que s’apunti molta gent a tallar i coure castanyes, en ser una festa
de caire privat de l’escola, sense que es faci obert als pares, es publicitarà perquè
vinguin a ajudar a la comissió de festes mitjançant un cartell que es penjarà a les
portes d’infantil i primària, així com en el taulell del patí d’infantil. També es farà
crida per la web, sense que es faci motxillada. Tothom que ajudi haurà de portar
ganivet. La Comissió de festes s’encarregarà de comprar guants ignífugs per coure les
castanyes.
Com que no es disposa de llenya, i a la sortida que es va fer per anar a buscar
castanyes, no se’n va portar, l’Oscar es compromet a dur els suficients palets de fusta
pel dia de la festa.
Davant dels diferents temes que han de ser tractats i del poc temps que es disposa, es
demana en aquest moment a la comissió de festes, que tot allò que tenien per dir de la
festa del tió i de Nadal ho facin a la següent reunió.
Seguidament pren la paraula la comissió de sortides, perquè es valori i es voti a on
anar a sopar el dia 6 de novembre. S’acorda anar a sopar a Can Serralonga, dons no
s’aporten altres opcions. Can Serrallonga ofereix dos menús. S’aprova per unanimitat
dels assistents el segon menú, dons per la diferencia de cinc euros és substancialment
molt més complert.
Seguidament per la comissió del menjador s’informa que els nens de primària quan
acaben de dinar es queden al pati del Pla i poc abans de començar les classes a la
tarda van al nostre pati. Ela alumnes de primària, aquest any, sortiran del Pla uns
10min. abans, i aniran a un barracó de primària per fer el raspallat de les dents.
Sembla que encara no ho han engegat, doncs estan esperant que els arribi uns paquets
amb raspalls per les dents i procedir a la seva distribució. Sigui com sigui, abans de
començar avisaran als pares dels nens que es queden al menjador. De tota manera, la
comissió del menjador anirà aquesta setmana o la que ve a fer amb la Directora de
l’escola la inspecció que es fa cada any al menjador i informarà en la propera reunió.

Seguidament pren la paraula Tresoreria, la qual fa saber que hem començat aquest
any amb 20.000 euros, calculant que una vegada s’hagin pagat els rebuts deguts cap
al desembre estarem al voltant de 8.000 euros. Es creu amb la necessitat de tenir un
romanent de 3.000 euros pel que pogués passar, dons hi ha activitats com acollida
matinal que té una reducció de places fixes, però que es creu que s’ha de mantenir.
Així, com per si més endavant, es creu oportú oferir descomptes a les famílies per
apuntar a germans a les activitats extraescolars, etc.
Per l’Escola davant de la retirada de la subvenció que rebien per anar al teatre a
sol·licitat a l’AMPA que si els podem deixar diners per poder anar al teatre. Aquesta
quantitat aniria destinada a les famílies que fossin de l’AMPA. Per unanimitat dels
assistents s’aprova donar els diners, però primer cal saber de quina quantitat exacta
s’està parlant.
De tota manera, es mirarà si es pot aconseguir una subvenció a través de La Caixa de
Girona d’uns 600 euros per destinar-los a aquesta fi.
Per part de la tresoreria també es demana la col·laboració dels secretaris alhora de
anar a presentar les subvencions. Es demana en concret si es pot anar a presentar la
subvenció de la setmana blanca.
Pel que fa a l’Escola nova, sembla ser que la cosa està aturada a l’espera de l’acord de
govern de la Generalitat de Catalunya. Les mestres, demanaran audiència davant del
director territorial de Girona per saber amb exactitud si realment esta a l’espera de
l’acord o quin és exactament el següent pas a seguir. Per unanimitat dels assistents,
s’acorda esperar-se a la següent reunió a veure si ja es té dia i hora per assistir a
l’esmentada reunió, o si ja s’ha fet quines conclusions s’han extret.
En relació al condicionament del patí de primària a la reunió que s’ha mantingut
aquesta tarda amb la Directora de l’Escola, ens ha informat que no sols cal
condicionar mínimament el pati de primària, sinó, que també caldria condicionar
l’aula de psicomotricitat d’infantil, que al fer-la servir pel casal d’Estiu l’han deixat
fet un desastre, així com omplir de terra el terrari del pati d’infantil, etc. Escola
presentarà davant de l’ajuntament una sol·licitud amb tots els arranjaments urgents
que es creuen que s’han de fer, presentant una còpia de la mateixa a l’AMPA. Per
unanimitat dels assistents es creu convenient esperar al resultat d’aquesta sol·licitud
per procedir a la votació si l’AMPA, esta disposada a fer o no, els condicionaments
que pugui com a mares i pares que som.
També, a la reunió d’aquesta tarda s’ha informat per part de l’Escola, que aquest any
hi ha eleccions al Consell Escolar. Que fins ara els representants dels pares eren 3.
Però, que aquest any, en augmentar el nombre d’alumnes als pares els hi correspon 5
representants. Per tant, es mantenen els 3 que hi eren fins ara, Dani Galindo, Francesc
Ferrès i Glòria Deulofeu, i s’afegeix la nova Presidenta de l’AMPA Luci Glogowski,
i quedarà un cinquè a elecció per les urnes. Ens han fet saber, que si no hi ha ningú,
que surti escollit la plaça quedarà deserta.

Acords i previsions:

- No es fa casal de Nadal. Dons hi ha el de l’Ajuntament a preu econòmic.
- Es tria nou xandall. S’aportaran mostres a la següent reunió.
- Per la festa de la Castanyada, les castanyes abastades a la sortida es portaran com
molt tard a l’escola el dimarts dia 26 d’octubre. Si no hi ha prous, s’anirà a comprarne més. Es demanarà ajut sols mitjançant cartells i per la web.
- El dissabte 6 de novembre s’anirà a sopar a Can Serrallonga.
- L’Escola proposa raspallat de dens als nens de primària. Ja informaran quan
comencen.
- Estat de comptes. Es creu convenient tenir un romanent de 3.000 euros. Deixar
diners a l’Escola per anar al teatre una vegada es sàpiga de quina quantitat es tracta.
- Pel que fa a l’Escola nova, s’esperarà al resultat de la reunió de les mestres amb el
director dels Serveis Territorials de Girona.
- Condicionament primària. Esperar contesta de l’Ajuntament a la sol·licitud de
condicionament efectuada per l’Escola.
- Eleccions al Consell Escolar. Cal que es presenti un candidat.
- Propera reunió 18/11/2010 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

El Secretari

(signatura)
Vist i plau

La Presidenta

(signatura)

