Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - ASSEMBLEA GENERAL
Núm. de la sessió: 01/2008-2009
Data: 19/09/2008
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula de Psicomotricitat

Assistents:
Socis de l’AMPA del curs anterior i els nous socis d’aquest curs.

Ordre del dia:
1. Presentació de l’AMPA als socis nouvinguts
2. Distribució de les noves Comissions Delegades
3. Votació del nou xandall de l’Escola
4. Organització de la Junta de Govern
5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

El President Dani Galindo ha obert la sessió fent una presentació de l’AMPA als nouvinguts,
explicant detingudament les tasques que ha realitzat l’AMPA durant els dos anys anteriors:
-

Extraescolars que ha estat duent a terme (Activitats de tarda, migdia i piscina)

-

L’acollida matinal

-

El servei de menjador

-

La venda de llibres, bates, bosses i roses per Sant Jordi

-

La collaboració en la realització de festes amb l’Escola (La Castanyera, Nadal, Sant
Jordi, Fi de Curs...)

-

El projecte de la pàgina web de l’AMPA

-

Gestions a l’Ajuntament de Salt per tal d’aconseguir els terrenys de la nova Escola.

-

Reunions amb el Consell Escolar

Després d’haver exposat i contestat a les preguntes dels nous socis sobre la organització de les
activitats, l’Helena Meléndez ha exposat quines serien les noves comissions que s’haurien de
crear:
-

Extraescolars

-

Xandalls

-

Festes

-

Web/Calendari
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-

Subvencions

-

Obres

-

Menjador

S’ha explicat quines serien les responsabilitats de cada comissió i que s’hauran de reunir de
forma independent a la Junta de Govern, amb total independència de decisió en la forma
d’actuació i que es comentarà a la Junta de Govern de les decisions que puguin tenir
transcendència i aquesta prendrà la decisió. De totes maneres es programaran reunions
periòdiques per anar fent seguiment de les Comissions Delegades en Assemblea General.

Les comissions han quedat finalment distribuïdes de la següent forma:

-

-

-

-

-

-

Comissió d’Extraescolars:
•

Alex Nicolás – Per l’acollida matinal

•

Yolanda Baldomero – Per les activitats de tardes

•

Pere Serrat – Per l’activitat de migdia

•

Carme Fortià – Per l’activitat de piscina

•

Helena Meléndez - Qualsevol

•

Ester Sanchez – Qualsevol

Comissió de Xandalls:
•

Aurelia Luca

•

Helena Meléndez

Comissió de Festes:
•

Pep Taberner

•

Dani Galindo

•

Èlia Llinàs

•

Maria José Navajas

Comissió Web/Calendari:
•

Pere Serrat

•

Pep Taberner

Comissió de Subvencions:
•

Montse Pujadas

•

Eva Arroyo

•

Glòria Deulofeu

Comissió d’Obres:
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-

•

Àlex Penadès

•

Dani Galindo

•

Quel Plana

Comissió de Menjador:
•

Montse Lopez

•

Amelia Jiménez

•

Xutis Ferrés

•

Glòria Deulofeu

•

Àlex Penadès

•

Sebas Gardavoir

Altres socis disposats a collaborar puntualment en totes les comissions:
•

Laura Medina

•

Carina Ros

•

Eduard Palahí

•

Marc Pelegrí

•

Biel Masoliver

Arribats a aquest punt s’ha procedit a la elecció del xandall, s’ha mostrat a tots els assistents
cada model de xandall que l’AMPA ha aconseguit a molt bon preu, un de felpa de color blau
50% cotó i 50% poliester amb el logotip serografiat davant i darrere i l’altre de fibra 100%
poliester de color blau amb dues ratlles liles a cada costat i amb el logotip cosit davant i
serografiat darrera.
S’ha fet l’elecció a ma alçada i hi ha hagut 1 vot a favor del xandall de felpa i la resta de vots a
favor del xandall de fibra, no hi ha hagut cap abstenció. Per la qual cosa s’acorda que el nou
xandall de l’escola serà el de fibra 100% poliester.
A partir d’aquí la comissió de xandalls se n’encarregarà de la difusió dels preus i de la venda
dels xandalls.

Per finalitzar s’ha decidit mantenir la Junta de Govern similar a l’any anterior, que queda
reflectit de la següent manera:

President: Dani Galindo
Vice-president: Pere Serrat
Secretari: Montse Pujadas
Tresorer: Eva Arroyo
Vocals: Xutis Ferrés, Paula Juncà, Sebas Gardevoir, Mar Valencia, Àlex Penadès, Glòria
Deulofeu
Responsable de l’elaboració de les actes: Glòria Deulofeu i Àlex Penades
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Acords i previsions:

-

En veure com van progressant les tasques de les comissions es programarà una reunió de
seguiment de les comissions.

-

Posada en marxa de la pàgina web en aquest curs, que se n’encarregarà la comissió
pertinent.

-

Posada en marxa del casalet de Nadal i Juny, que se n’encarregarà la comissió pertinent.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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