Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 03/2008-2009
Data: 16/01/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula de Psicomotricitat

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades (Comissió d’Extraescolars, i Junta de Govern.

Ordre del dia:
1. Seguiment de les tasques de cada Comissió Delegada
2. Sant Jordi: Programació de la venda
3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Ha començat exposant la Comissió d’Extraescolars la situació de les activitats. L’activitat de
divendres està bastant plena, i resulta que dues persones es varen apuntar fora de termini, i es
decideix fer-les fora de l’activitat malgrat l’han pagat fora de termini per no tenir plaça.
L’activitat de migdia de la Laia, sembla que va molt bé, els nens n’estan força contents, i fins i
tot l’AMPA hi guanya uns 100€ en l’activitat.
Pel que fa referència a l’acollida matinal la persona responsable de controlar-la no hi és present
(Álex Nicolas), però es decideix que encara que l’activitat econòmicament ens surti negativa, es
seguirà fent ja que unànimement es considera que és un servei important pels pares i mares, i
hem de tenir en compte també que som l’única escola de Salt que dóna aquest servei.

La comissió d’extraescolars comenta que hi ha hagut una mica de problema en els pagaments
de les activitats i que per agilitar el pagament d’aquestes per part dels pares, de cares a l’any
vinent es plantejarà fer un primer pagament de forma trimestral (els tres primers mesos
inicials) i un segon pagament semestral (del mes de gener al mes de juny).

El casalet de Nadal ha anat molt bé. Varen fer dues festes, cap d’any i fi de curs. Els nens
n’estaven molt contents. De cares a l’any vinent es repetirà.
Es decideix demanar pressupost a la mateixa empresa de monitoratge pel casalet de juny, ja
que ens ha sortit molt bé de preu (ho fan per aproximadament 60€), es calcula que, perquè el
casalet sigui rendible, com a mínim siguin uns 20 nens.
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Es planteja també demanar-los pressupost pels extraescolars de l’any vinent.

Torn de paraula de la Comissió d’Obres. El passat dia 15 de gener la Comissió d’Obres
conjuntament amb la Direcció de l’Escola varen tenir una reunió amb el Sr. Andreu Otero
(Director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona) per tal de parlar de l’estat de les obres
de la nova escola. El Senyor Otero els va emmarcar en la situació explicant-los que tots els
tràmits ell els tenia en regla, o sigui que segons ell l’Ajuntament ja tenia el solar requalificat i
amb la tramitació en regla i que ell establia les obres del Gegant del Rec com a prioritàries, dins
la llista de prioritats d’aquest any. Però també que havíem de ser conscients que de les
prioritats de l’any 2008 hi havia 4 centres que encara no havien començat la tramitació i que
per tant passaven davant de les prioritats del 2009.
Va informar també que el sistema de Licitació diferent en que la mateix empresa que fa el
projecte d’obra és la que construeix i que un cop construïda l’obra la Generalitat compra la
installació i els terrenys amb una hipoteca a 20 anys. Hem de contar 2 anys des de la licitació
fins a poder-hi entrar.
Ara el procediment és que el Departament d’Educació passarà els informes al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat i quan donin el vist-i-plau podran a començar els passos
per a la licitació.

Com a acte simbòlic, l’escola li va donar al Sr. Otero un calendari d’aquest any de l’AMPA, amb
el motiu de fer-li memòria de l’Escola. Va estar-ne molt agraït i quan vàrem parlar del Conseller
Maragall ens va comentar que estaria content de rebre’n un també.

S’ha decidit doncs fer més calendaris per tal de poder-los portar als consellers que faci falta, se
n’encarregarà en Pere Serrat.. S’ha acordat que demanarem audiència amb el Conseller
Maragall per tal de fer-li arribar el calendari, se n’encarregarà la Glòria Deulofeu.

En Dani Galindo ha comentat que l’Helena Melendez ha preparat una carta dirigida al Conseller
en motiu de les obres, que posteriorment ja ens enviarà.

Torn de paraula la Comissió de Xandalls. L’Helena Melendez i la Montse Pujadas comenten
que la persona que portava el tema dels xandalls no se n’ocupa i que per tant elles han portat
el tema.
Els xandalls es vendran jaqueta més pantaló junts a un sol preu més pantalons sols per qui
vulgui només els pantalons. El tema dels xandalls ja està tot enllestit només cal decidir els
dibuixos i el preu de venda.
Es decideix que davant del xandall només hi anirà el nino del Gegant del Rec de color lila brodat
i darrera tot l’anagrama també de color lila serigrafiat.
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Samarretes; es farà un llistat del que es necessita (previsió) i el que queda en estoc, per tal de
fer una comanda. Es decideix canviar el model antic i fer un nou disseny, les samarretes seran
liles com el lila del xandall i amb un teixit de més qualitat i el serigrafiat en blau, es demanaran
diferents models per poder decidir.

Es decideix muntar paradeta per la venda de xandalls; dies de venda:
-

02/02/2009 a les 15h i a les 17h

-

03/02/2009 a les 15h i a les 17h

-

04/02/2009 a les 15h i a les 17h

Preu del xandall: es calcula que el preu de cost aproximadament és de 10+17€, i si realment és
així amb IVA inclòs es podria vendre a:
35€ el xandall – Preu AMPA
15€ el pantaló– Preu AMPA
45€ xandall– Preu NO AMPA
25€ pantaló– Preu NO AMPA

Queda pendent de confirmar els preus.

La samarreta es podria vendre a 5€/unitat.

Torn de paraules per la Comissió de Festes. Festa de Sant Jordi; es decideix fer venda de
llibres. L’any passat es va treure poc benefici de la venda de llibres, però es decideix que val la
pena fer-ho. L’Èlia Llinàs i en Dani Galindo se n’encarregaran de mirar a Abacus i a l’editorial
Baula dels preus i condicions.
Per la venda de roses es comenta que l’Eva té un model de rosa diferent a l’any passat, es
mirarà la possibilitat de canviar de model.
S’acorda també que provarem de fer una banderola amb lona per fer la paradeta i altres
activitats en que en puguem necessitar i tenir-la per sempre. Se n’encarregaran en Pere Serrat
i la Montse Pujadas.

Es va parlar també de la possibilitat de fer una festa de la multiculturalitat o diversitat, s’han
donat idees:
-

Menjars de cada país

-

Música de diferents països

-

Cinema a la fresca

-

Projecció de fotos

Ja s’anirà parlant de com desenvolupar el tema.
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Per acabar s’ha acordat que s’haurà de començar a pensar en la festa de fi de curs, encarregar
l’arròs, i demanar a l’ajuntament locals alternatius per la festa en cas de pluja.

En Pere Serrat sollicita posar data a la propera reunió. Hi estem tots d’acord.

Acords i previsions:

-

Data de la propera reunió: 6 de febrer a les 21.30h per valorar la venda de xandalls i
parlar de St. Jordi.

-

Venda de xandalls en els dies indicats.

-

Posada en marxa de les festes de sant Jordi i fi de curs.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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