Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General
Núm. de la sessió: 07/2011-2012
Data: 16/02/2012
Horari: 21:00h
Lloc: Escola El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Vicepresident, tresoreres, secretaria, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.
Ordre del dia:
•
Plantada arbres i millores pati primària
•
Preinscripcions 2012/2013
•
Curs piscina
•
Casal Setmana Santa
•
Festa de la Cooperació

Desenvolupament de la sessió:
Plantada arbres i millores pati primària
La comissió de millores informa que l’Ajuntament han plantat 8 moreres al pati de primària. La
comissió es va reunir amb la tècnica de jardins de l’Ajuntament, van anar al viver municipal a triar
quin material aniria bé pel pati, i van acordar que ens cedeixen el material escollit, el transporten
fins a l’escola i ens fan els forats. La resta de feina, la farem els pares. Es va acordar que tots els
arbres i arbustos plantats, es trasplantaran al pati de la nova escola.
La plantada seria el dissabte 10 de març, a l’espera de la confirmació via correu electrònic per
part del regidor Robert Fàbregas. Quan estigui confirmat, la comissió comunicació prepararà
motxilada per convocar a totes les famílies que vulguin ajudar.
La comissió també informa que la passera de formigó es tira endavant, i que ja s’ha concretat el
lloc on ha d’anar.
Preinscripcions 2012/2013
S’explica que s’han preparat tríptics informatius conjuntament amb l’escola, amb un disseny
atractiu i amb fotografies. S’ha fet impressió en color i s’han repartit a tots els alumnes de P2 de
les escoles bressol de Salt. L’escola se n’ha quedat per repartir quan siguin les jornades de portes
obertes.
Quan sapiguem la data de la reunió informativa, prepararem cartells informatius. Com cada any,
l’AMPA hi serem presents per explicar tot el que fem.
Curs piscina
Repetirem el curs de piscina per als alumnes d’infantil (P3, P4 i P5). Com el curs passat, es farà
els dimecres per P3 i els divendres per P4 i P5. Horari: de 16.30 a 17.15h. Les famílies recullen
els nens i els porten fins a la piscina. El curs començarà dimecres 11 d’abril i divendres 13 d’abril.
Es passaran els papers informatius cap al 5 de març i es deixarà un parell de setmanes per tal que
la gent s’apunti.
El preu del curs serà d’uns 30€ per nen. El curs passat es va poder fer per 15€ ja que l’escola,
que tenia uns diners del Pla Català d’Esport que li sobraven, va subvencionar la meitat de l’import.
Casal Setmana Santa
Caldrà contactar amb Bambalina i la Laia per poder ofertar Casal per Setmana Santa, com s’ha fet
cada curs. La comissió d’extraescolars se n’ocupa.

Festa de la Cooperació
La festa es farà el dissabte 31 de març.
Proposta d’horari previst:
− 9.30h obertura portes
− 10.00h-11.45h TALLERS
− 12.00h-12.20h: espectacle NANS
− 12.20h-13.00h: espectacle MALABARET
− 13.00h-13.20h: espectacle MALABARS FOC
− 13.30h: DINAR
L’únic espectacle que caldrà pagar és el MALABARET, uns 150€, i està confirmat. L’Òscar
enviarà el logo a en Pere per preparar el cartell de la festa.
S’acorda que hi haurà un parell de presentadors dels espectacles, assumint cadascun d’ells un
rol oposat: presentador seriós i presentador “graciós”. En Ramon s’ofereix a fer de presentador
“pallasso”. Es suggereix que l’altre presentador podria ser la Yolanda. Se li proposarà.
Tallers que es preveu realitzar:
 MAQUILLATGE de CIRC: s’oferirà 2 o 3 models i el nen escull només aquestes
possibilitats per fer-ho més àgil. Parlem que siguin pintures de barres o de pot però no de
pinzell ja que s’alenteix molt el procés de maquillar.
Responsable Eva Reina.
 FOTOGRAFIES DIVERTIDES: fer-se una fotografia darrera els plafons que construirem. Hi
haurà 3 plafons dobles (domador + lleó, pallasso + arlequí, trapezista + ballarina). En
David Garcia i l’Òscar s’ocupen d’aconseguir les fustes, tallar-les i fer que s’aguantin.
L’Escola dibuixarà i nosaltres ho pintarem.
 TASTETS de CIRC: s’oferirà provar diferents tècniques de circ (monocicles, malabars,
xanques, plats, etc.).
Responsables “Les estampades”.
 BOLES: construcció boles de malabars amb globus.
 CADENES: construcció cadenes de malabars amb corda i globus.
 NAS de PALLASSO: construcció nas de pallasso amb hueveres de cartró. Pensat per als
més petits.
 JOCS COOPERATIUS: paracaigudes i llapis gegant.
Responsables Esther Fort i Èlia Llinàs
 CINTA EQUILIBRI
Responsable: Albert Homs
De tots aquests tallers, caldrà concretar quants voluntaris es necessitaran.
Es proposa fer taller de pares i mares per ensenyar com es fan els tallers a tots aquells que
vulguin col·laborar. S’acorda que el convocarà a tothom que vulgui ajudar a fer tallers el mateix dia
de la plantada d’arbres, el dissabte 10 de març.
S’acorda que es farà recollida d’ampolles d’aigua petites i hueveres pels tallers de malabars i nas
de pallasso. L’Òscar farà un cartell i posarem una caixa al hall de l’escola.
S’acorda demanar a l’Ajuntament la tarima grossa, 400 cadires, 100 taules, 4 cubells per les

deixalles, 5 carptes i 15 tanques metàl·liques. L’Èlia s’encarrega de presentar la sol·licitud a
l’Ajuntament.
En relació a la invitació, es comentarà a l’escola si ells poden fer la targeta d’invitació com el curs
passat. Caldrà que cada família retorni la invitació dient quantes persones seran. El dia de la festa,
a l’entregar el menjar se’ls hi donarà tan tiquets com persones siguin.
En relació al dinar, acordem que aquest any tothom porti plats, gots i coberts de casa. També que
la disposició del menjar la farem com el primer any, en una taula grossa en forma de U amb
voluntaris al mig per “controlar” una mica el moment de servir-se el menjar.
Es parlarà amb l’escola per si poden preparar cartells per posar el nom i origen dels menjars, i
com cada any, que siguin els alumnes de 6è que se n’ocupin.
Es comenta que per tal d’identificar a la gent que estarem a l’organització de la festa, ens podem
vestir tots iguals (texans + samarreta negra) i fer-nos cadascú algun complement de circ (nas de
pallasso, flor, llacet, etc.). també se’ls hi proposarà als alumnes de 6è.
S’acorda que el dia de la festa farem recollida de signatures per l’Escola en català i per donar
suport a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la FAPAC per aconseguir que es faci la
sisena hora a primària a totes les escoles públiques de Catalunya. En Jaume Borràs s’ocupa
d’aconseguir paper per l’Escola en Català. La FAPAC ens ha enviat formularis de recollida de
signatures que ja tenim a l’escola.

La secretària

Vist i plau El Vicepresident

(signatura)

(signatura)

