Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 06/2008-2009
Data: 03/04/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Festa fi de curs
2. Subvencions
3. Samarretes i xandalls
4. Sant Jordi, venda de llibres i roses
5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Torn de paraula per la Comissió de Festes; En Dani Galindo ha demanat permís a la Directora
de l’Escola per poder fer la festa multi cultural que ja s’havia parlat de fer en les reunions
anteriors, i no hi tenen cap inconvenient per a realitzar-la fora de l’horari escolar i sota la
responsabilitat de l’AMPA, és clar.
Es decideix que la data podria ser aproximadament al 15 de maig, es faria berenar i es podria
aprofitar per vendre samarretes i posar música.

Pel que fa a festa de fi de curs, ja està prevista la data definitiva de la festa serà el dia
19/06/09. L’arròs ja està encarregat per aquest dia. El menú serà:
-

Paella d’arròs i/o fideuà

-

Amanida verda

-

Cafè

Per un cost per l’AMPA total de 5.05€ per persona.
Es decideix demanar, igual que l’any passat, patates i aigua, aquest any es provarà
d’aconseguir-les de forma gratuïta, preguntant a les cases Frit Ravich, Font Vella,... Se
n’encarrega la Mar València. El total d’assistents aproximat pot ser unes 200 persones.
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L’Èlia Llinàs exposa que el grup d’animació finalment serà Rah-mon Roma per un total de
460€+IVA. No proposa cap espectacle, sinó que ho deixa obert a que nosaltres diguem el que
vulguem que ens agradi.

El local alternatiu que es va comentar que es buscaria per si plou, no es pot reservar sense ferne ús, si el reservem l’hem d’utilitzar. Finalment es decideix que una setmana abans i depenent
de la previsió meteorològica, ens arriscarem a buscar un local alternatiu.

Torn de paraula per la Comissió de Subvencions; La Montse Pujadas ens comenta que les
subvencions que podem sollicitar són:
1. Per part de la subvenció del Departament d’Educació (Ordre EDU/85/2009, d’11 de
març):
a. Escoles Obertes (Casal de juny)
b. Acollida Matinal
2. Per part de la subvenció del Departament de Governació i Administracions públiques
(ORDRE GAP/116/2009, de 18 de març):
a. Ajut per a la festa fi de curs (línia 3 de l’orde recomanat per la FaPaC)

S’acorda passar-li a la Montse tots els pressupostos que hi hagi per tal de demanar la
subvenció. Es trucarà a la FaPaC perquè ens assessorin si escollir la línia 2 o línia 3 ja que hi ha
discrepàncies. Es demanarà el total que puguem demostrar amb factures.

Torn per a la Comissió de Xandalls i Samarretes; Hi ha hagut veus de gent que es queixa del
xandall. Creiem que els xandalls o almenys alguns d’ells estan més cenyits del que hauria de
ser. Es comenta de fer un canvi amb els xandalls defectuosos. La gent que es queixi, que es
dirigeixi a secretaria de l’Escola amb el nom del nen i curs, o a l’AMPA, i canviarem els xandalls
per una mida més ample.

Pel que fa a les samarretes, de moment el color més acceptat és el blanc amb el logo blau
marí. Hi ha però una nova proposta i discrepàncies amb el color.

Nova proposta: Gegant gran al davant i gran i d’esquenes a la part del darrera, i omplir de color
algunes parts dels gegant com els cabells, el mànec de la pala i les sabates. Sembla agradar la
proposta.

Votacions del color: 8 vots a favor del blanc i 3 vots a favor de samarretes de color. Es decideix
doncs per unanimitat que el color de la samarreta serà la blanca.
Es decideix també que en Pere Serrat farà diferents proves tant en blau com en 3 colors i per email decidirem quina pot ser la millor proposta.
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Número de samarretes a demanar:
-

250 samarretes pels nens, talles a determinar depenent de cada curs.

-

Samarretes pels pares i mestres:
•

Amb versió dona: 35 talla M i 35 talla L

•

Amb versió home: 25 talla L i 25 talla XL

Torn de paraules per parlar de Sant Jordi; La Iolanda Baldomero comenta que ha trobat les
flors naturals a un preu de 1.45€ sense IVA i de 60cm de rosa.
Actualment tenim fetes 40 roses amb pasta de moldejar i una vintena de paper, però que s’han
de refer perquè es veuen brutes.
Se’n compraran 100 de naturals com ja s’havia acordat abans.
S’acorda dimarts 14 d’abril quedar a les 9 del vespre per arreglar les que ja teníem fetes i
acabar temes pendents com posar preus als llibres.
Paniculata i bosses de paper com ja vàrem quedar se n’ocupa l’Helena Meléndez.

Llibres: Distri-Girona fan devolució, per tant hi demanarem els llibres. Editorial Baula ja han
arribat.
A l’Escola va venir una empresa Vabau que explicaven contes i els contes anaven acompanyats
d’un ninot reciclat, els venen de cara al públic i té un cost de 20€. Es decideix de demanar-loshi per poder-ne vendre.

Lona: ja està demanada.

Torn obert de paraules:

Calendaris: En Pere comenta que sortien molt cars: 15-20€ per calendari, però en comprar la
lona el calendari surt per 3 o 4 € i regalen 100 posagots amb el logo del gegant, tot ens surt
per uns 120€.

Coordinadora d’AMPAs: A la última reunió va venir la FaPaC, fan una dinamització de les
AMPAs i posen a disposició un administratiu/va per passar les actes de reunió a net; a nosaltres
no ens cal.
Fòrum–Teatre: s’organitza perquè els pares hi vagin com a espectadors de l’obra de teatre amb
un fòrum final, si algú hi està interessat ho pot mirar al Web de la FaPaC.

Audiència Maragall: La Glòria Deulofeu ha comentar que ha trucat a la conselleria i hauríem
que sollicitar de manera formal l’audiència, per correu ordinari o bé electrònic. Es passarà la
carta de sollicitud pel correu electrònic de l’AMPA i l’elaborarà la Glòria. Assistents a l’audiència:
3 persones.
Decidim que es podria preparar un dossier pel dia de l’audiència.
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Activitat de Piscina: Hi ha la possibilitat de fer tot l’any piscina de cares al curs vinent però té
alguns inconvenients:
-

S’hauria de fer l’activitat fora de l’horari escolar

-

Places:
•

P3 i P4; 7 alumnes un dia i 7 alumnes més un altre dia de la setmana.

•

P5 i primària: 10 alumnes un dia i 10 alumnes més un altre dia de la setmana.

-

Es necessita un mínim de 6 alumnes per nivell.

-

El preu aproximat: 43€ per trimestre sense comptar el preu del monitor per portar els
nens de l’escola a la piscina i berenar.

Es decideix demanar el preu del monitoratge i es pot mirar a veure si s’omple.

Acords i previsions:

-

Data de la propera reunió: dijous 30 d’abril a les 21.30h per fer seguiment de la venda
de Sant Jordi.

-

Taller de roses i preparació de llibres el dia 14 a les 21h a l’Escola.

-

Sollicitar les subvencions que s’han acordat.

-

Demanar les samarretes blanques segons s’acordi el model de dibuix.

-

Canviar els xandalls defectuosos de qui es queixi.

-

Enviar el correu de sollicitud d’audiència al Conseller.

-

Demanar preus de monitoratge per l’activitat de piscina de l’any vinent.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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