Acta	
  de	
  la	
  reunió	
  -‐	
  AMPA	
  EL	
  GEGANT	
  DEL	
  REC	
  –	
  Assemblea	
  Ordinària	
  
	
  
Núm.	
  de	
  la	
  sessió:	
  9/2014-‐2015	
  
	
  
Data:	
  19-‐3-‐15	
  
	
  
Horari:	
  21,00	
  
	
  
Lloc:	
  CEIP	
  El	
  Gegant	
  del	
  Rec,	
  aula	
  d’informàtica	
  
	
  
Assistents:	
  
President,	
  secretària,	
  membres	
  de	
  les	
  comissions	
  delegades	
  i	
  pares	
  d’alumnes.	
  
	
  
Ordre del dia:
Comissions

Comissio Festes.

Queda pendent fer mail per convidar a participar dels tallers i altres.
Tallers que finalment es faran:

*Pintar pedres.
*Barracó discoteca i música experimental. Amb llum negra.
*Mural negre i posar-hi planetes i estrelles. El cel de nit.
*Observacio del sol. Aula d'acollida.
*Joc per encendre una bombeta tipus conecta.
*Pista americana cooperatiu ulls tancats.
*Taller tastets. Mateix aliment cuinat amb energies diferents.
*Maquillatge motius de llum bombeta, lluna, estrella, llamp.
*Taules de llum.
*Pots de vidre per pintar i posar espelmes.

Obertura de portes a la 12:30 i ajudar a muntar.

Es demanarà material per 400 persones. S'oferirà berenar de coquetons i fruita.

Proposta millores del pati.
Pendent decidir dia. I que sigui després de la festa.

Piscina.
S'han apuntat 15 nens aprox. L' Ampa paga la diferència.

Tallers de famílies
S'ha fet el de primers auxilis (2sessions) i el de samarretes. Queda pendent una tercera sessió
de primers auxilis.
Falta el d'educació sexual i el de filosofia 3 18

Casal de setmana Santa
De moment hi ha 12 nens i 6 nens d'acollida matinal.
Important aclarir el tema de la bústia i recollir la informació per evitar malentesos. Previst
renovar les persones que organitzen les extraescolars.
Proposta diferents blocs extraescolars, acollida matinal, casals, bàsquet i activitats a la tarda.
Important que la gent sàpiga al juny quines seran les activitats per poder tenir mes gent a les
activitats. Caldria renovar i adelantar.
Proposar idees per la propera reunió i acordar la graella. Tancar-ho tot plegat al maig.

Llibre de cuina
3 propostes de títol
Es decideix:
Gegants a la cuina. 26 receptes del món a la nostra escola.
Es consensua el text de presentació
Es farà una presentació a l'escola el 17 d'abril i el mateix dia es presentarà al poble a la
biblioteca IU Bohigas.
Cap polític vindrà a presentar el llibre.
S'està buscant algú mediàtic per fer la presentació. Pendent resposta.

Tràmits hisenda
Per llei l'AMPA ha de pagar IS (impost societats) i IVA.
1 de gener cal fer un inventari de tot el que tenim economitzat.
S'anirà a demanar què costaria portar la comptabilitat de l'AMPA a l'empresa Salt Coop.

Reunió Escola-ampa Pep
Planetari
2 dies i mig de planetari. 366 alumnes aprox. 3€ per alumne.
L'escola demana a l'AMPA diners per subvencionar l'activitat que no teníem previstos, no dona
temps de reaccionar, i hi ha moltes altres despeses.
Proposta de col·laboració per part de l'AMPA per les properes setmanes culturals, amb una
participació mes activa de l'escola.
S'acorda pagar una part del planetari. 700 €
Aquest any es donen diners pel teatre i es paga per tots els nens, perquè l'escola paga per
endavant.

Bàsquet
S'enviarà al bàsquet lovers. Endesa dona diners x projectes relacionats amb el bàsquet. Si
surten seleccionats, es reben diners, ve un jugador de bàsquet professional i es grava un video.
El projecte es abaratir el bàsquet perquè molts nens puguin jugar a una lliga professional.

	
  

