Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS DELEGADES

Núm. de la sessió: 05/2010-2011
Data: 20/01/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:











Comissió festes
Lleixes pel material de l’AMPA
Xandall i bates
Venda de calendaris
Organització venda continuada d’estoc
Sortida a la Neu i menjada de Calçots
Setmana Blanca
Salt vol viure en pau i bé
Dossier quina escola volem
Borsa cangurs

Desenvolupament de la sessió:
La Presidenta comenta que com que tenim el temps limitat, només es tractaran els temes més
importants i de més urgència. Quedant els punts pendents per la següent convocatòria.

Comissió Festes: La comissió fa un balanç positiu de la festa del tió i de la xocolatada. Com
que la xocolata de la Ram no va arribar a temps, la Ram ens la abonarà (63 euros). La Xocolata
sobrant es farà servir, per la festa de Carnestoltes que aquest any es celebrarà a la nostra
escola el proper dia 8 de març, atès que les festes de Carnestoltes coincideixen amb la
setmana blanca.
Es planteja que la festa de les cultures que varem celebrar l’any passat en motiu de ser l’any de
la diversitat, aquest any en ser de la experimentació la festa estigui enfocada en aquest sentit.
Per tant, es celebrarà la festa de la experimentació, quelcom que tothom hi esta d’acord.
La festa es celebrarà el proper dia 7 de maig. Serà una festa més senzilla en quant a continguts,
dons l’any passat es tenia el recolzament i la intervenció directa de l’escola. Igualment es farà
en dissabte, s’intentarà que actuí en Dani Giménez amb el seu espectacle de la ciència.
Després com l’any passat s’intentarà que hi hagi un dinar popular on cada família en porti per
compartir. Es proposa de mirar si cada curs pot fer alguna mena d’experiment per després de
dinar... La comissió de festes parlarà amb l’escola buscant a ser possible el mateix grau de
recolzament i intervenció que de l’any passat.
Pel que fa a la paradeta de Sant Jordi, aquest any cau en dissabte de Glòria, en plena setmana
Santa, per la qual cosa, es preveu que molta gent marxi fora. Es proposa fer igualment
paradeta però més petita que la de l’any passat. Es queda per acabar de parlar i de concretar a
la reunió del març.
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Lleixes: Seguidament per en Xutis exposa a la reunió que en David Garcia, la Directora del
Centre i ell mateix, es van estar mirant la possible ubicació de les lleixes. Aquests es posarien a
la cuina. Serien tres lleixes d’uns tres metres de llargada, les quals es podran desmuntar el dia
que sigui necessari, com per exemple el dia del trasllat a l’escola nova.
Es presenta un pressupost de 631 euros per la realització d’aquesta feina, material inclòs. Pels
assistents s’aprova l’esmentat pressupost.
De totes maneres, es mirarà d’aconseguir les fustes a millor preu.
Les lleixes intentaran estar enllesties per la propera reunió d’AMPA.

Venda de bates i xandalls: Per en Xutis, s’informa als assistents que les bates es vendran a un
preu de soci d’AMPA de 12 euros. Aquestes bates varien de les que teníem fins ara en que són
de colors molt més pujats, més forts i que la butxaca frontal a més de portar el logo del Gegant
del Rec, esta dividida en tres compartiments i no pas en un compartiment únic com fins ara.
Esta previst, que aquestes arribin la setmana vinent.
Pel que fa al tema del xandalls, aquests estan previstos d’arribar dintre de dues setmanes, més
o menys per la primera setmana de febrer. Una vegada arribin es repartiran a cada alumne a
través de les mestres.
Venda de calendaris: s’informa que aquest any de la comanda que es va fer de 425 calendaris,
s’han venut 76 i hem regalat 31 calendaris. Com que encara queda una resta important
d’aquests, es proposa vendre’ls a un preu molt més econòmic durant els dies de venda el
tercer dijous de cada mes, o altres... dons conforme van passant els mesos els calendaris van
“caducant”.
Venda continuada: Conforme es va quedar en la darrera reunió aquesta venda es realitzarà el
tercer dijous de cada mes a les 17.00 hores, coincidint amb les reunions de l’AMPA, deixant
reflectides les vendes que es facin en una llibreta. Aquesta llibreta, així com els cèntims que
s’hagin recaptat per la venda de material s’aportaran la mateixa nit a la reunió per entregar-los
a les tresoreres o presidenta.
Així mateix, en cada reunió anterior a la venda, s’establirà quins membres de l’AMPA es poden
fer càrrec d’aquesta venda continuada. D’aquesta manera la primera venda la faran en David,
la Yolanda i en Pep.
La venda continuada serà anunciada conjuntament amb la convocatòria de la reunió del dijous
de l’AMPA, quedant reflectit a la web.
La venda del proper dia 17 de febrer en ser la primera estaria bé anunciar-la per separat.
Comissió sortides: Igual que l’any passat per la comissió de sortides s’ha `preparat la sortida a
la Neu. Aquesta es farà si el temps acompanya el proper dia 30 de gener. S’anirà en cotxes
particulars sortint de la porta petita de l’escola a les 08.00h direcció vallter 2000, on es baixarà
en trineus, plàstics, rodes... i cap a les 13.00h aproximadament s’anirà a dinar al restaurant
Sant Roc de Camprodon. En cas de no haver-hi prou neu fora pistes, es traslladarà la sortida al
dia 13 de febrer, quinze dies més enllà. I així fins que tinguem neu.
Així mateix, s’informa que aquest any s’ha proposat a la comissió de sortides, fer una calçotada
popular acompanyada d’una parrillada de cabrit. Aquesta sortida es farà a finals del mes de
març començament del mes d’abril. Pel que fa a la salsa de calçots, es faria un concurs de
salses entre els assistents. S’informarà de tot més endavant, quant estigui més lligat.
Setmana blanca: Com es va informar en la reunió anterior la Laia ens ha ofert un casal per la
setmana blanca de 84 euros/nen de 09.00h a 13.00h. El pressupost de Bambalina pel mateix
horari és de 45 euros/nen. Pels assistents s’aprova el pressupost presentat per bambalina,
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acordant-se un preu de 45 euros/nen pels socis de l’AMPA i de 55 euros/nen pels no socis. Així
mateix, s’acorda que els segons germans paguin un preu de 35 euros/nen.
Salt vol viure en pau i bé: Davant dels darrers successos ocorreguts a Salt, aquest dissabte 22
s’ha convocat una manifestació pacifica sota el lema per Viure en pau i bé, a la que totes les
associacions i grups politics de la ciutat s’han adherit. Pels assistents s’aprova que l’AMPA
també es sumi a la mateixa, convocant a tothom que vulgui assistir de la nostra associació a les
11.00h al pati de l’escola per preparar la nostra pancarta i sortir totes les famílies plegades a la
concentració que serà a les 12.00h a la plaça dels peixos.
Temes pendents per a la convocatòria següent:




Dossier: quina escola volem ser?
Borsa de cangurs

Acords i previsions:
-

Celebració de la festa de la experimentació el dia 7 de maig. Recerca de recolzament
per part de l’Escola.
Aprovació del pressupost per fer les lleixes. Intentaran estar enllestides per la propera
reunió.
Les bates es posaran a la venda a 12 euros/bata i els xandalls venuts, una vegada
arribin es repartiran via mestres.
Venda de calendaris a un preu més baix.
La venda continuada del proper dijous 17 de febrer la faran en Pep, la Yolanda i en
David.
Sortida a la neu el 30 de gener de 2011.
Casal de setmana santa ofert per Bambalina a 45 euros/nen de 09.00h a 13.00h.
L’AMPA s’adhereix a la manifestació pacifica de Salt vol viure en pau i bé.
Propera reunió 17/02/2011 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

El Secretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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