Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 03/2009-2010
Data: 11/12/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.
Comissió organitzativa Salt Decideix (primera part de la reunió).

Ordre del dia:
1. Explicació i campanya de Salt Decideix
2. Seguiment de les activitats de cada comissió:
a. Comissió de festes
b. Xandalls
c.

Extraescolars

d. Obres
e. Calendari
f.

Consell Escolar

Desenvolupament de la sessió:

En aquesta reunió s’ha convidat a la Comissió Organitzativa de Salt Decideix per a dur-nos
informació i fer-nos una xerrada de la campanya que s’organitza a Salt.
Ens expliquen l’objectiu de la comissió, bàsicament busquen la collaboració dels ciutadans i
entitats de la població per a la organització de la campanya de consulta sobre la independència
que es durà a terme el dia 25/04/2010 a Salt.
Després de la xerrada ens deixen butlletes d’adhesió per si ens interessa collaborar com a
entitat o de forma personal.
Un cop s’han acomiadat de la reunió, l’Ampa decidim que farem una motxillada perquè tothom
pugui votar la adhesió de l’AMPA a Salt Decideix, es farà un tríptic explicatiu pels pares amb les
opcions de votació si/no.
Per tal de fer el tríptic la Montse Pujadas demanarà més informació a la Comissió Organitzativa
de Salt Decideix.
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Obre el torn de paraula la comissió de festes.
La comissió ens comenta que la participació en la elaboració de la panera ha estat tot un èxit,
no fa falta més material.
Pel proper dia 17, que es representarà el Festival de Nadal, necessitem material per muntar la
panera; celofan, cintes i els números del sorteig.
Es decideix fer tires de números igual de per la festa de fi de curs de l’any anterior, es faran
unes 500 tires de números.
Preu de venda: 1 tira 2€, 3 tires 5€.
Es pacta que a l’hora del sorteig si no surt el número premiat a la primera, es traurà la xifra de
miler i es premiarà als coincidents amb unitat, desena i centena.

S’haurà de parlar amb la Direcció de l’Escola que incloguin a la nota informativa als pares que hi
haurà panera.

S’intentarà portar la panera el dia abans al teatre, i si no és possible, el mateix dia entre les 14 i
15h.

Pel que fa al cagatió del dia 22/12/2009, encara falta arribar material de diferents empreses;
Haribo, Panini... Per tant dilluns vinent no es podran fer les bossetes. S’acorda quedar el
divendres vinent a 2/4 de 10. Es farà una crida de collaboració als pares via Web i correu
electrònic, i es penjarà un cartell informant de la xocolatada.

Xocolatada; es fa al mateix 22/12/2009, es farà la xocolata en perols grans, amb 2 fogonets
(El menjador del Pla ens deixa una olla gran). Els bescuits ens els donen gratuïtament
Impanasa. La llet encara no es té clar, segurament es comprarà al supermercat. Els fots ens els
dóna l’Ajuntament de Salt (300 gots).

Caixa de Girona ens dóna material promocional i una aportació de 200€ a canvi de posar-los
com a patrocini o collaboració en el cartell informatiu del Festival de Nadal.

Pren la paraula la comissió de xandalls.
S’està en aquest moment esperant les mostres, finalment es pot fer 1 mosta de cada talla.
Abans de Nadal ja hauran arribat. La Montse Pujadas ens avisarà per correu electrònic quan
hagin arribat.
S’acorda que es publicitarà la venda de xandalls ara abans de Nadal i es farà la venda ala
gener:
Dies de venda: 13 i 14 de gener i 18 i 19 de gener a les 17h.
Pel que fa al preu es creu que 40€ és excessiu per moltes famílies i s’intentarà no incrementar
el preu de cost i vendre els xandalls al menor preu possible. Es pactarà el preu per correu
electrònic quan ens el confirmin.
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Torn per la comissió d’extraescolars; Aquesta setmana es passarà el paper per a la
inscripció a les activitats extraescolars del segon trimestre. Es farà com sempre i no hi haurà la
possibilitat d’inscripció a les activitats de psicoestimulació creativa ni a les dels tambors ja que
són activitats anuals amb places tancades. Es donarà sempre prioritat als alumnes que ja han
realitzat la mateixa activitat el primer trimestre.
S’acorda que el termini màxim per realitzar la inscripció i pagament és del dia 08/01/2010.

La comissió d’obres, exposa novetats, finalment la Conselleria d’Educació ha contestat al
correu per via telefònica, sembla ser que efectivament ells no hi poden fer res per accelerar les
tramitacions i que haurem de pressionar nosaltres a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè emeti
l’informe que falta. L’Àlex Penadès trucarà la l’ACA per esbrinar què fer i a qui podem dirigirnos.

Torn per la comissió de calendari.
Ja s’han fet les fotos, la setmana vinent es tindran les fotos definitives i es muntarà el calendari.
L’any passat es varen imprimir 205 calendaris. Aquest any s’acorda incrementar-ho ja que hi ha
50 alumnes nous, es calcula que si es venen igual que l’any passat podem demanar-ne 301 , ja
que a partir d’aquesta quantitat el preu és més rebaixat.
Preu de venda: 1 calendari 8€
2 calendaris o més 6€.
Es publicitarà la venda de xandalls i calendari junts i es farà els mateixos dies.

Explicació de la última reunió del Consell Escolar;
Va tenir lloc el dia 13/11/2009 i es va parlar sobre l’aprovació del Reglament de Règim Intern
del centre, el Pla Anual de Centre, el Pla de Menjador i altres.
-

Calendari d’activitats:
16/12 – Assaig del Festival de Nadal
17/12 – Festival de Nadal
21/12 – Arribada dels patges reials
22/12 – Cagatió
12/02 – Carnestoltes
23/04 – St. Jordi
22/06 – Últim dia de curs

-

Projectes:
o

S’ha acabat el projecte .EDU.

o

Es manté la biblioteca a 6a hora de primària.

o

El projecte Hort es manté

o

Intelligència emocional, tallers el divendres per infantil i primària

o

Filosofia 3/18
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o

Assessorament del claustre per dinamitzar i formar mestres per tal de treballar
en l’elaboració de projectes.

-

Menjador
o

45 nens a infantil + 5 del Pla i 15 primària + 15 del Pla

o

Monitors: 3 per infantil i 2 per primària. Més la TEI del Gegant.

o

Els nens d’infantil fan pati al collegi del Gegant (13h a 15h) i els de primària al
Pla (14 a 14.45h). Es fa migdiada pels nens de P3 durant el primer trimestre
(aquest any s’allargarà excepcionalment), lloc: Aula de suport infantil.

-

Extraescolars
o

A part de les activitats de l’AMPA l’escola s’acull a les activitats:


Dl. i dc.; tallers d’estudi assistit (Pla d’Entorn) de 3r a 6è primària de 17
a 18h



Multiesports; dt. i dv. per primària la pavelló (Pla Català d’Esports)

Ens varen informar que el Pla d’Innovació d’Escola Sostenible no es va concedir.

Es va comentar per part de l’Ampa de la possibilitat de presentar-se a la convocatòria Educar-se
Menjant de 3000€ de subvenció, va ser ven rebut per l’Escola i s’hi presentaran.

Acords i previsions:
-

Data de la propera reunió: divendres 29 de gener a les 21:30h.

-

Votació per tots els pares de collaboració amb Salt Decideix.

-

Preu dels números del sorteig de la panera: 1 tira 2€, 3 tires 5€.

-

Venda de xandalls i calendaris dies 13, 14, 18 i 19 de gener. Preu aproximat de la
venda sobre els 40€ (socis de l’AMPA).

-

Preu dels calendaris: 1 calendari 8€, 2 o més calendaris 6€ cada un.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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