Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 05/2009-2010
Data: 05/03/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.
Pares collaboradors en la festa de la diversitat

Ordre del dia:
1. Festa de la diversitat
2. Seguiment de les activitats de:
a. Venda de xandalls
b. Sant Jordi
c.

Extraescolars 3r trimestre

Desenvolupament de la sessió:

Obre el torn de paraula la comissió de xandalls; Els xandalls encara no s’ha lliurat als pares,
hi ha hagut un problema en l’elaboració dels xandalls, l’empresa no volia elaborar tan poca
comanda de xandalls, però després de dialogar i pressionar-los, farem una transferència del
50% de l’import i la setmana vinent tindrem els xandalls (dia 22/03). Es quedarà a les 17h per
etiquetar els articles i les mestres el lliurin a cada alumne com cada any.

Pren la paraula la comissió de festes.
S’han començat els preparatius per la venda de Sant Jordi, Pel tema de les roses, l’Eva Arroyo
està mirant de fer roses de pasta de pa i de paper Pinotxo com cada any. S’ha acordat de
programar tallers a les 15h i al vespre per a l’elaboració de roses. Ja es penjaran cartells per
avisar dels dies de taller, la disponibilitat de l’Eva és dimarts i dijous.
Ja s’ha enviat la instància a l’Ajuntament per la reserva de taula, com que es preveu
incrementar la venda de llibres i roses (l’any passat vam anar justos), hem sollicitat 8 metres
de taules (4 taules).
Pel que fa a la venda d’altres articles que no siguin roses i llibres, es preveu fer samarretes amb
dibuixos originals, es proposa fer dues samarretes per nen/nena amb dibuixos del Gegant i la
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Mifegínia amb colors de samarreta diferents i amb el títol “Llegendes de Salt”, en Pere Serrat
hauria de fer el dibuix pel clixé, ja es veurà si es pot tenir abans de Sant Jordi.

Es proposa fer punts de llibre, la Paula Juncà proposa un punt de llibre amb el Gegant i la
Mifegínia fets ma alçada i amb parts de l’escrit de la llegenda al revers, s’accepta la bona idea.

La compra de roses naturals s’acorda fer-la al mateix lloc que l’any passat, però la quantitat la
dupliquem, comprarem 200 roses, ja que l’any anterior a les 16h ja s’havien exhaurit totes.

Bosses; s’acorda també comprar bosses de igual que l’any passat a Retif (temin obert compte),
comprarem 200 bosses de paper, ja que de plàstic ja en tenim d’altres vegades. Se n’ocupa la
Eva Reina.

Pel que fa a encarregar llibres, ja estan organitzades les compres.
Es creu que seria interessant poder oferir llibres de segona ma infantil i poder fer una
convocatòria als pares de portar llibres que ja no vulguin, s’acorda fer un cartell abans del 16
d’abril per la recollida de llibres usats.

La Maria José Navajas convocarà a tothom per a l’etiquetatge de llibres quan ja hagin arribat
totes les comandes.

Extraescolars 3r trimestre; la comissió delegada informa que es passarà el paper informatiu
abans de Setmana Santa. Pel pagament es calcularà 2 mesos i 1 setmana i el càlcul serà
proporcional a les sessions programades.

L’activitat de piscina serà el dimarts de 16.30 a 17.15h per infantil. Es recolliran els nens a
l’Escola com l’any passat a les 16.10-16.15h. S’iniciarà el dimarts vinent de setmana santa i
s’acabarà el 15 de juny. El preu de cost de l’activitat és de 29€ i es parla d’apujar només 2-3€,
ja que no creiem convenient treure’n més benefici.

Acollida matinal; de moment hi ha 6 nens fixes, es cobriran just les despeses.

Casal de Setmana Santa; es farà 4 dies la setmana per Bambalina, han proposat tota una gama
d’horaris diferents:
9-13 – 35€
9-15 – 52.5€
9-15+dinar – 76€

- 2 de 4 -

La comissió decidirà què fer. El mínim per poder fer el casal és de 8 nens. El CEIP devesa ha
proposat per el casal conjuntament, hi ha 4 nens disposats a venir. Dilluns vinent es farà la
motxillada del casal.

Reprèn el torn de paraula la comissió de festes per parlar de la festa de la diversitat;
Tindrà lloc el dia 10 d’Abril de 2010. Pendent de decidir a quin pati es fa.
Es farà un dinar típic de cada país més diferents activitats al llarg del dia:
-

Matí: Música i dansa

-

Dinar: de cada cultura i país, està convidat a dinar tothom que porti menjar de la seva
cultura, l’AMPA es farà càrrec dels plats, gots, forquilles i beguda.

-

Tarda:
o

Tallers: Henna i trenes

o

Espectacles: Castellers, Gegants, Capoeria, Country, Diables...

o

Desfilada de vestits típics.

S’ha parlat amb diverses famílies de varies cultures diferents perquè ens ajudin en la
organització de la festa, avui assisteixen 3 d’elles a la reunió.
Es comenta de fer un fulletó informatiu per informar els pares de al reunió amb diferents
idiomes per poder arribar a tothom.
S’acorda que els nens sols no podran entrar si no van acompanyats d’un adult i amb dinar.
Ja s’ha demanat a l’Ajuntament el permís per la festa i un equip de música, taules i cadires.

Es quedarà el divendres abans per muntar l’escenari. Es convoca una reunió pels pares que
vulguin collaborar el dia 18/03/2010 a les 17h.

La Mar València s’encarrega de fer el cartell informatiu i en diferents idiomes.

Torn obert de preguntes i propostes:

-

Es comenta per part de l’AMPA que tenim contractada una assegurança a través de la
Fapac que ens cobreix tota responsabilitat civil. No hi ha cobertura d’accidents, si un
cas fes falta per alguna activitat, ja es contemplaria en el seu moment de contractarho.

-

A la festa de fi de curs com que no hi haurà grup de música la Mar València proposa
organitzar cant de Gospel. Ja se’n parlarà més endavant

-

Hi ha escoles que tenen un representant de AMPA per cada curs, estaria bé tenir-ho en
compte per un altre any.

-

Es proposa presentar una queixa per l’estacionament de la zona blava davant del
collegi, ja que hi ha alguns pares que es queixen de no poder aparcar, però l’AMPA
creu que com que l’horari del control de l’estacionament és a partir de les 9.30h no hi
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ha cap problema al matí, i a la tarda a les 17h ja està bé que els pares s’aparquin al
pàrquing del pavelló, ja que sinó costa molt circular, de cotxes que hi ha per arribar al
collegi. No es presentarà cap queixa.
-

Hi ha una mare de primària que es queixa de que les activitats extraescolars per nens
de primària són molt poques en comparació d’infantil, a més al pla d’entorn hi ha hagut
molt poques places i s’han quedat amb poques activitats, l’AMPA contesta que les
activitats

d’infantil també estan programades per a primària, però hi ha pocs nens

d’aquesta edat que s’hi apuntin, de totes maneres s’acorda que per l’any vinent es
contemplarà la possibilitat de fer més activitats extraescolars només per a primària.

Acords i previsions:

-

Reunió pels pares collaboradors a la festa de la diversitat, el dia 18/03/2010 a les 17h.

-

Iniciar les activitats extraescolars tercer trimestre del curs.

-

Recollir per a la venda de St. Jordi llibres usats dels pares.

-

Compra de roses naturals; 200 unitats.

-

Compra de 200 bosses.

-

Preparació de cartells informatius de la festa de la diversitat.

-

Divendres 9 d’abril al vespre muntatge de l’escenari.

-

Data de la propera reunió: divendres 30 d’abril de 2010 a les 21:30h.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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