Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 04/2009-2010
Data: 28/01/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Valoració venta xandalls i calendaris
2. Preparació reunió portes obertes P2 divendres
3. Salt decideix
4. Futura escola
5. Sortida a la neu
6. Altres punts

Desenvolupament de la sessió:
Punt 1.
Pren la paraula en Francesc Ferres informant a la resta d’assistents que les vendes no han anat
pas malament. S’han venut un total de 38 xandalls. S’informa també que en el dia d’avui la
Montse Pujades, ja ha fet la comanda a en Sergi.
L’any passat a data 6 de febrer es recorda que es van vendre un total de 59 xandalls. Per la
qual cosa, es fa una valoració positiva de la venta atenent a l’alçada del curs en que ens
trobem, i de que molts alumnes ja tenen xandalls.
Pel que fa, a la venta de samarretes, atès que l’AMPA disposa d’un gran estoc d’aquestes en
color blanc, es decideix per unanimitat, que abans de demanar-les, es liquidarà aquest estoc. És
per això, que es lliurarà als pares, via mestres, les samarretes de l’estoc. Aquelles que no hi
siguin per les talles seran demanades a en Sergi. En el cas que ja hagin estat demanades
conjuntament amb els xandalls, aquestes quedaran en estoc per futures ventes.
Es decideix que una vegada arribi la comanda de xandalls, es quedarà una tarda per fer els
paquets i entregar-los via mestres. Així mateix, s’aprofitarà per fer un inventari de tot l’estoc
que es disposa de samarretes, xandalls, bates,...
Es creu necessari que hi hagi una persona encarregada de l’esmentat estoc i que sigui aquesta
la que organitzi les diferents ventes que es facin durant el curs. Es proposa, que es podria fer
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una venta de tot el material una vegada cada trimestre, o un cop cada mes, depenent de la
disponibilitat de la persona que es faci càrrec.

Atès que es disposa d’un bon estoc de samarretes es proposa que es podrien vendre el dia de
Sant Jordi, proposant-se fins i tot, de fer algun que d’altre dibuix commemoratiu de la diada. Es
recullen aquestes propostes per ser valorades per la comissió respectiva a la pròxima reunió de
cares a Sant Jordi.

Pel que fa a la venta de calendaris, per part d’en Pere Serrat, es fa saber, que sols s’ha venut
122 calendaris, quedant molt lluny dels 200 que són necessaris per no perdre diners.

S’acorda per unanimitat dels assistents que els calendaris sollicitats per les mestres no se’ls hi
farà pagar.

També s’acordà fer una segona venta de calendaris, però aquesta vegada, no es farà parada, si
no que s’anunciarà via motxillada i per la web que encara hi resten calendaris per qui vulgui
comprar-los. La venta es farà via mestres, que disposaran d’aquests per fer-los entrega a qui
els demanin.

Punt 2.
S’informa als assistents que el cartell indicatiu de la reunió que ofereix la nostra escola, així com
dels dies de portes obertes adreçat als pares d’alumnes de P2 ha estat penjat o deixat a totes
les llars d’infants del poble. Cal destacar l’agraïment de les llars privades que ens recordéssim
d’elles, això és: el Petit Príncep, el Barrufet i els Pirulets.

S’acorda que per no ser molta gent a la reunió que ofereix l’escola demà, com a representats
de l’AMPA aniran l’Helena Melendez, la Yolanda Baldomero i en Francesc Ferres, aquest darrer,
perquè es creu que es interessant que els pares observin que en aquesta AMPA hi participen de
forma activa tant els pares com les mares. En la reunió es dirà el mateix que cada any, i la
forma de dir-ho i què dirà cadascú ho acordaran entre ells.

Punt 3.
Pel que fa aquest punt, a la vista de que fer una motxillada perquè tothom de l’escola pugui
votar a favor o encontra de la adhesió de l’AMPA a Salt Decideix, explicant de forma
entenedora, sense cap pretensió d’ofendre a ningú, que adherir-se a Salt Decideix no implica
posar-se a favor de cap postura, es decideix per unanimitat que l’AMPA com a associació no
s’adhereix a Salt Decideix, si bé, com és lògic, ho deixa obert a que cadascú de forma personal
ho faci.
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Punt 4.
Pren la paraula en Dani Galindo, qui manifesta, que com a president i com a membre de la
comissió d’obres ha anat a la delegació de l’ACA a Girona, on l’han informat que en 15 dies
tindrien fet l’informe que els ha estat demanat, doncs també altra gent i el propi Ajuntament de
Salt estaven preocupats per la seva elaboració. Així mateix, es fa esment que un tècnic de
l’Olga a anat també per la seva banda a demanar per l’estat de l’esmentat informe. Se li ha dit,
que ningú s’havia posat a fer-ho, que estava amb el del SES SALT, que fer les prospeccions,
obtenir els resultats i fer l’informe trigarien 15 dies.

S’acorda que a partir del 15 de febrer, data que s’ha establert, que serà la data d’entrega a
l’Ajuntament de Salt de l’esmentat informe, s’anirà trucant a l’Ani de l’Ajuntament per saber si
realment es té, o no ha estat rebut, l’informe per l’ACA. En el moment, que l’Ajuntament rebi
l’informe es procedirà a empipar a tothom per entrar en la llista de prioritats i es licitin les obres
de l’escola.

Punt 5.
Per la Comissió d’Extra-AMPA, es fa saber als assistents que es prepararà una nova sortida.
Aquesta vegada una baixada en trineu o bosses per la neu.
La sortida a la neu, es farà el proper dia 28 de febrer per no coincidir amb cap rua o festa de
carnestoltes.
Inicialment es volia fer amb autocar, però resulta molt car, dons un autocar de 40 places,
representa 10 euros per persona, això ve a ser a 40 euros per família, si és de 4 membres,
dons tots ocupen plaça. Així mateix, en cas de que no fóssim prous, el preu de l’autocar
s’incrementaria, dons llogar un autocar costa el mateix tant si som 10 famílies com cinc
famílies.
Per aquesta raó, aquesta vegada es farà com sempre amb cotxe propi.
Per la qüestió monetària, també a quedat del tot descartat anar a Nuria, el tren cremallera feia
pujar molt. S’anirà a Vallter 2000, dons és el que ens queda més aprop.
Degut a que anem a la neu, i a la neu fa fred, s’està buscant un restaurant per poder dinar tots
ben calents.
De tot, s’informarà amb prou antelació perquè aquells que estiguin interessats es puguin
apuntar al restaurant o sols a la sortida.

Per la Mireia Calm es proposa que es podria fer una sortida al Montseny, per recollir castanyes,
o saber el que sigui, sobre el món de les castanyes, dons recentment s’ha creat Castanya de
Viladrau S.C.P., aportant un díptic del mateix.
L’esmentada proposta es recull per la comissió d’extra-AMPA, i serà valorada de cares a l’any
que ve.
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Punt 6.
Davant de diferents peticions de crear una borsa de cangurs a l’escola de la manera que es fa a
les llars d’infants com el Lledoner o el Carrilet, recollides per l’Helena, s’acorda pels assistents
que es farà publicitat a la web de l’existència de diferents persones que s’ofereixen a fer de
cangurs, però que les dades personals, així com telèfons o e-mails de contacte no es
publicitaran a la web. La Mireia Calm s’ofereix a gestionar l’esmentada borsa, penjant el cartell
que cregui oportú al panell informatiu de l’escola. Així, qualsevol correu que es rebi a la web de
l’AMPA del Gegant del rec serà reenviat a la Mireia, que el gestionarà.

Es fa constar, que s’ha fet una còpia nova de l’únic joc de claus de l’escola que disposava
l’AMPA. D’aquesta manera, ara es disposa de dos jocs de claus. Un primer joc custodiat pel
President i l’altra pel Sots President, atès que aquest darrer, com a membre de la Coordinadora
d’AMPAs el farà servir amb assiduïtat, en ser la seu d’aquesta, la nostra pròpia escola.

Acords i previsions:
-

Data de la propera reunió: divendres 5 de març de 2010 a les 21:30h.

-

Una vegada arribin els xandalls es quedarà una tarda per fer paquets per entregar-los a
les mestres i fer inventari de l’estoc.

-

Es farà motxillada i es farà saber a la web que es poden comprar calendaris a través de
les mestres

-

A la reunió que ofereix l’escola als pares de P2 del poble, hi anirà representant l’AMPA
l’Helena, la Yolanda i en Francesc.

-

L’AMPA Gegant del rec, com a tal, no s’adhereix a Salt decideix, deixant-ho obert a si
algú de forma personal es vol adherir.

-

Pel que fa al seguiment de les obres, s’esperarà al dia 15 de febrer, i es començarà a
trucar a tothom: Ajuntament, Generalitat, departaments d’aquesta...

-

La Mireia Calm s’encarrega de gestionar una borsa de cangurs a l’escola.

-

Es fa un nou joc de claus de l’escola. Els dos jocs són custodiats pel President i pel Sots
President de l’AMPA.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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