Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 05/2008-2009
Data: 06/03/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Tema Conseller Maragall
2. Sant Jordi; venda de llibres i roses
3. Venda de xandalls
4. Festes
5. Activitat de piscina
6. Última reunió Consell Escolar: Estat de comptes de l’Escola
7. Sessió informativa Dina’m
8. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Es comenta que el Conseller Maragall vindrà a una sessió informativa que properament farà
l’Ajuntament per parlar de les escoles de Salt, podríem aprofitar per posar-nos en contacte amb
la conselleria i demanar audiència i/o fer pressió a la reunió.
Glòria; pendent demanar audiència.
Pel que fa al calendari per regalar al conseller, es comenta que hi ha una persona que se li deu
un calendari i el reclama. S’acorda demanar 5 calendaris pel que pugui fer falta.
Previsió per l’any vinent; aquest any es varen demanar 15 calendaris més del que s’havia
sollicitat pels pares, i finalment n’han faltat, de manera que per l’any vinent s’acorda demanarne 30 més.

Pel que fa a la paradeta de Sant Jordi, la Montse comenta que el preu de la lona de les
germanes Fajula puja uns 90€, de manera que serà millor que en Pere la demani al proveïdor
de calendaris, que puja uns 30€ aprox. Fent referència a la retolació, s’acorda que hi constarà
AMPA en petit i el títol “El Gegant del Rec” en gran amb el ninot. Mida: 1.5x3m.
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L’Ajuntament ens proporciona 2 taules, la Montse se n’encarregarà de sollicitar el permís a
l’Ajuntament.
Idea: Podríem fer un pannell informatiu de l’Escola amb fotos i la descripció d’activitats que fa
l’AMPA...
L’Èlia comenta que de l’Editorial Baula podem escollir el que vulguem o un lot ja confeccionat.
La Maria José comenta que la distribuïdora Distri-Girona de la Plaça Catalunya de Salt també
seria una possibilitat; s’acorda que mirarà preus i comissions i si es pot fer devolució.
Pel que fa a la llibreria Les Voltes no hi ha cap problema. L’any passat varen tenir molt d’èxit.
S’acorda que es mirarà d’aconseguir llibres pels 3 llocs.

L’Helena comenta que s’haurien de demanar més llibres que l’any passat ja que vàrem fer net.

Tipologia de llibres a demanar:
-

Editorial Baula: Contes, se n’encarrega l’Èlia

-

Les Voltes: Novel.les i novetats, se n’encarrega la Montse

-

Distri-Girona: Novetats editorials, se n’encarrega la Maria José.

Bosses per a la venda: l’Helena comenta que hi ha una empresa, Retif, que distribueix paper i
en som socis de l’any passat (s’hi va comprar la cinta i la cellofana). L’Helena se n’encarregarà
de demanar el preu.

Pel que fa referència als models de roses, la Montse ha portat diferents models: ceràmica,
cartolina, roba, mitja i paper.
Després de mirar els models es decideix seguir el model de l’any passat, i si l’Eva vol fer algun
altre com el de ceràmica, endavant, tindrem més diversitat per oferir.

Es decideix doncs demanar, a part de les roses confeccionades, flor natural, aproximadament
un 50% de cada classe, per no “enganxar-nos els dits”. Es calcula que l’any passat es varen
vendre entre 100 i 150 unitats.
Preguntarem preu de les roses naturals a El Sitjar i encarregarem la paniculata. Se
n’encarregarà la Iolanda, i buscarà altres llocs per tenir diferents pressupostos.
El pal de la rosa l’any passat va quedar curt en algunes roses i s’haurà de vigilar quin es compra
aquest any per no quedar-nos curts.

De l’any passat hi ha material sobrant, es calcula que podríem comprar doncs 100 roses
naturals i vendre 100 roses més confeccionades (unes 20 ja les tenim fetes).

S’acorda que l’Eva faci una convocatòria per a ensenyar i confeccionar les roses. Podria ser la
setmana vinent no l’altre.
S’hauria de mirar de passar fotos a n’en Pere per confeccionar el pòster informatiu de l’AMPA.
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Torn de paraula per la venda de xandalls.
La Montse comenta que la setmana vinent, dimecres o dijous, es farà el lliurament dels xandalls
a l’Escola i portaran una mostra de les samarretes.
Es donarà a les mestres els xandalls preparats de cada nen amb una etiqueta enganxada amb
el nom de cada alumne (serà més útil que no pas una llista de nens amb les talles).

En Pere comenta que pel que fa referència al Web de l’AMPA, la setmana vinent ja estarà
enllestida. Passarà per correu electrònic l’adreça del Web. Comenta que ha aconseguit un
domini per un preu de 5-6€ l’any i un hospedatge gratuït. Posteriorment quan entri en
funcionament es farà difusió a diferents portals, Ajuntament, Tot Salt, guarderies...

Festa fi de curs;
En Dani ja ha trucat pe encarregar la paella. Queda però pendent de confirmar el dia de la
festa.
En Fefe de l’any passat no va agradar gaire, doncs per aquest any es buscarà un altre grup per
a l’espectacle de fi de curs, l’Èlia ha portat informació de diferents grups, es parla de la
possibilitat de Tonietti, Miquel del Roig, Jordi Patxeco...
Es decideix que la comissió de festes es reuneixi i decideixi un grup.
L’Èlia preguntarà per locals alternatius per si el temps no acompanya i ho puguem necessitar.
Es comenta que per aquest any seria millor organitzar el repartiment del menjar, ja que l’any
passat hi va haver gent que va menjar de tot i molt, i gent que es va quedar sense patates o
sense amanida.
Aquest any repetirem preus i menú, l’any passat es va cobrar 8€, aquest any s’acorda apujar
una mica més el preu per ajustar-lo més al preu de cost, es creu que l’any passat hi vàrem
sortir perdent.

Per acabar el tema de la festa fi de curs, s’acorda que 1 mes abans de la festa es farà una
circular als pares perquè s’apuntin i saber amb seguretat i antelació el nombre d’assistents que
hi haurà.

El CEIP Devesa ens va fer una petició sobre el casal d’estiu del juny; la possibilitat de poder
disposar de les nostres installacions per poder fer el casal o bé collaborar i muntar-ne un
conjunt, ja que ells per aquestes dates no disposaran d’installacions. Es comenta que per
poder-los-hi confirmar abans s’hauria de preguntar si disposen d’assegurança o si són de la
FAPAC, si això es confirma en principi els hi donarem una resposta afirmativa.

Els representants dels pares al Consell Escolar, Xutis, Dani i Glòria, varen fer un resum de la
última reunió del consell escolar: l’estat de comptes de l’Escola. L’escola en total va tenir uns
ingressos durant el 2008 de 15.520,67€ dels quals només 300 varen estar subvencionats per
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l’Ajuntament, l’AMPA hi va collaborar amb 184€ (corresponents a l’euro per anar al circ que es
va donar per alumne). Les despeses han estat d’un total de 13.169,71€. Se li va demanar al
representant de l’Ajuntament i assistent a la reunió, Carles Borrell, més ajuda per part de
l’ajuntament, per exemple per comprar paper higiènic (despesa important de 804.12€), va
contestar que ho estudiaria.
Se li va comentar també si en sabia res de les obres de la nova escola i ens va contestar que
això si ja estava en mans de la Generalitat no trobaríem qui ens expliqués com està la situació i
que no hi tindríem res a fer ni a opinar en les obres ni en les noves installacions.

A continuació la Glòria va exposar la informació de la conferència del Dina’m (Dinamització
de menjadors escolars ecològics), per si en un futur interessa tenir-ho en compte pel menjador
de la nova escola. El projecte dina’m neix de la iniciativa de l’AMPA de l’escola Joan Bruguera,
que veien la necessitat de donar un millor menú als nens i s’embarcaren en un projecte de
menjar ecològic. Es funda a Girona una cooperativa de menjar ecològic, la Central Gironina de
Productes Ecològics, que fa d’intermediària entre el productor i l’AMPA, sense ànim de lucre, de
manera que poden aconseguir tots els productes que necessiten. A més hi ha una empresa
consultora; DINAMIS que els ajuda en tasques de confecció dels menús i de càlcul dels
productes que necessiten, assessorament... L’any vinent ja entraran en la segona fase del
projecte en que altres escoles s’hi afegiran. La pregunta que es va plantejar i que ningú va
resoldre va ser; hi haurà suficient producte ecològic per abastar moltes escoles? El tema queda
a l’aire i caldrà veure com evoluciona.

Abans d’acabar amb la reunió es fa una proposta: Un sopar multi cultural a la sortida de
l’escola un dia qualsevol i aprofitar per fer la venda de samarretes; en Dani parlarà amb les
mestres de la possibilitat de fer-ho.

Acords i previsions:

-

Data de la propera reunió: divendres 3 d’abril a les 21.30h.

-

Preparar la venda de samarretes.

-

Preparar la venda de llibres.

-

Confecció de roses.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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