Material i servei de venda
Ens encarreguem de la compra i gestió de l’estoc del material complementari pels alumnes de l’escola.
Estem a la vostra disposició el tercer dijous de cada mes a les 17h, a l’escola, per venda de material i per
atendre els vostres suggeriments.
Tenim en estoc a l’escola, i en venda continuada durant tot el curs:
- Bates i bosses per l’esmorzar pels alumnes d’infantil (P3, P4 i P5)
- Samarretes i xandalls per tots els alumnes de l’escola, indicat per les activitats esportives i d’educació
física, excursions i sortides de l’escola.

Servei de venda - AMPA El Gegant del Rec

RESUM CURS 2012-13

CADA TERCER DIJOUS DE MES ens trobareu, de 17h a 18h, per vendre el material de l’AMPA
Intentem
que tot sigui de qualitat i a un preu ben ajustat!
i atendre els vostres dubtes, queixes, idees, suggerències, propostes, etc.

BATA
INFANTIL: p3, p4 i p5
TALLES: 3, 4, 5 i 6
PREU:

12€ (socis Ampa)
14€ (no socis)

GROGA

VERDA

BLAVA

XANDALL
TALLES: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16
PREU:

30€ (socis Ampa)

40€ (no socis)
PANTALÓ SOL:

17

BOSSA

€ (socis Ampa)
25€ (no socis)

ESMORZAR

SAMARRETA

Diferents colors.

TALLES: 3, 4/5, 6/8, 10/12, 14/16

PREU:

2€ (socis Ampa)

PREU:

8€ (socis Ampa)

3€ (no socis)

10€ (no socis)

TARONJA

VERDA

AMPA NEWS
Els nostres fills acaben el curs i un any més
l’AMPA desitja compartir amb tots vosaltres
el resum de les activitats dutes a terme,
agrair-vos la vostra col·laboració i també
convidar-vos a participar activament amb
nosaltres el curs vinent. Us hi esperem!
Entre tots cada dia fem més gran
el Gegant del Rec. TOTS som l’escola.

Comunicació
Últimament hem tingut força feina perquè com
ja sabeu hem estat força presents als mitjans de
comunicació (diaris, ràdio i televisió!) explicant
el projecte de l’escola nova. Però no hem deixat de
banda altres tasques com el calendari de l’escola (amb

el 1r concurs de portades que esperem repetir l’any
vinent), gestió del correu electrònic de l’AMPA,
recull de fotos de totes les activitats i manteniment
i actualització del web de l’AMPA, la nostra finestra
a tots els pares, a Salt i al món.

http://www.ampagegantdelrec.com
-8-

!
m
o
h
t
o
t
a
u
i
t
s
Bon e

Extraescolars
La comissió d’extraescolars s’encarrega de buscar
activitats per les franges horàries que l’escola no
cobreix i perquè els nens i nenes puguin gaudir
d’activitats complementàries.
Ens cuidem de l’acollida matinal (de 7:45h a 9h),
on els pares poden deixar els seus fills abans a
l’escola. (14 nens fixos i força nens eventuals)

Tresoreria
Les activitats extraescolars (de 17h a 18h) són
anglès, reforç 3.0, una activitat innovadora de repàs
amb l’ajut de tauletes i altres activitats més lúdiques
i artístiques com Balles? o teatre-psicoestimulació
creativa. (45 nens inscrits en total)
També gestionem els casalets per les vacances de
Setmana Santa (18 nens) i les tardes de juny quan
l’escola fa jornada intensiva (16 nens).
Per als alumnes d’educació infantil organitzem un
curs de natació a la piscina de Salt per al tercer
trimestre amb gran èxit (40 nens).
Aquest any hem començat amb molta il·lusió els
equips de BÀSQUET del Gegant del Rec!!
Tenim nens des de 1r fins a 6è, i aquest darrer mes
de juny també hem fet una prova pels de P5. Vam
celebrar amb èxit el Primer Torneig de Bàsquet
del Gegant del Rec al pavelló de Salt, i l’any vinent
participarem en lliga escolar (28 nens inscrits).
AUPA Giants!!

Com cada any, els alumnes de sisè ens van ajudar
a la parada de Sant Jordi venent les roses, i a la
Festa de l’Aigua amb tots els preparatius. Per agrair
la seva feina, l’AMPA els convida a dinar el dia de
l’excursió a Port Aventura (220€).

Sabem que és important que les famílies i l’escola
treballin conjuntament, per això sempre hem
intentat ajudar a tirar endavant alguns projectes
de l’escola per tal que tots els nens i nenes puguin
beneficiar-se’n. Us fem un petit resum de totes
aquelles activitats que s’han pogut fer gràcies a les
vostres aportacions anuals (20€ quota per família).

El berenar per a tots els nens el dia de l’espectacle
de final de curs (250€).

Tots els alumnes de l’escola han anat al Teatre de
Salt, i hem col·laborat pagant una part del cost de
les entrades, 2€ per nen (921€).

Hem ofert a l’equip de mestres 600€ per invertir en
que valoressin com a més necessari ja que sabem
que a vegades hi ha mancances a l’escola. Els
mestres han decidit comprar material pedagògic
per treballar les matemàtiques. Aquest curs
2012/2013 un dels objectius de centre, tal i com es
va exposar al Consell Escolar, ha estat consensuar
i renovar els materials de l’àrea de matemàtiques.
Els mestres han realitzat una formació sobre les
competències matemàtiques dels alumnes, i han
acordat la millor metodologia i material:

Per Nadal convidem a la tradicional xocolatada el
dia de fer cagar el Tió (115€).
La Gran Festa de les Famílies, que aquest any era
sobre l’Aigua, comporta despeses importants tan
pels tallers (material dels tallers), l’espectacle de
Màgia (contractació de professionals) i les begudes
i el pa per al dinar (750€).

− Materials didàctics i jocs per treballar la
numeració i els gràfics del temps.
− Blocs lògics per als alumnes d’educació infantil
(P3, P4 i P5).
− Reglets per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n).
− Quaderns de matemàtiques (edicions l’Àlber).

TOTAL DE NENS INSCRITS A LES ACTIVITATS:
+ DE 160

Estem oberts a qualsevol suggerència i
aportacions de les famílies.

L’aportació TOTAL de l’AMPA a l’escola aquest
curs 2012-13 és de 2.856€.

Menjador
NOVETATS LLIBRES DE TEXT!
A partir del curs vinent 2013/2014
vendrem els llibres de text i el material
de l’escola tot junt, i introduïm la
possibilitat d’anar fraccionant el
pagament de juny a setembre.
DIES DE RECOLLIDA: 6, 9 i 10 de
setembre a les 17h
Full de comanda i + info al web de l’Ampa
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La comissió de menjador té la funció de fer d’enllaç
entre els pares i l’escola i l’empresa que gestiona el
menjador.
Vetlla perquè es compleixi tot allò que s’ha acordat
en reunions realitzades amb tots els bàndols
implicats: Consell comarcal (que contracta i paga
l’empresa), Escola (que hi posa l’espai), Empresa
contractada i monitoratge ( preparen el menjar i
contracten els monitors que estan amb els nens) i
AMPA (com a representant dels pares).
Gestiona les queixes que puguin sorgir durant el
curs. Demana millores si les creu necessàries en
tota la gestió tant de monitoratge, com de servei de

menjador com de les estones de lleure.
Aquest any hem fet:
- Assistir a la reunió inicial explicativa de
funcionament de menjador per part de l’Ajuntament
- Formar part de la Comissió de Menjador
(Reunions a l’inici i fi de curs) que vetlla pel
funcionament, i està format per l’Escola, Consell
Comarcal i AMPA.
- Col·laboració en l’elaboració del Pla de Menjador
- Mediació i seguiment de les incidències que hi
han hagut
- Enquestes de satisfacció del servei i comunicació
dels resultats al Consell Comarcal
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Sortides

Projecte escola nova

I com que ens ho passem molt bé, també hem organitzat un munt de sortides familiars com ara: sopars,
anar a buscar castanyes, excursions de tot tipus, sortida a la platja, a la neu, i el que convingui… Aquest any
hem inaugurat i amb molt d’èxit (erem uns 60) la 1ª acampada de famílies del Gegant. Un bon moment per
a conèixer-nos una mica més i disfrutar de les activitats juntament amb els amics i familiars dels nostres
fills. Ens ho passem bé grans i petits.
Aquestes són les sortides que hem fet aquest curs:
- Anem a buscar castanyes per l’escola a Sant Hilari Sacalm (Amer)
- Sopar de fires
- Decorem l’escola per Nadal, sortida als Àngels
- Calçotada al castell de Farners
- Excursió als estanys de Sils
- 1ª acampada de les famílies del Gegant a St. Gregori
- Anem a la platja en tren (Colera)
- Sopar fi de curs

Fa set anys que ens trobem en barracons i farts
d’esperar que es construeixi el nou centre, des de
l’AMPA hem decidit implicar-nos en el projecte
cobrint dos objectius: promoure la bioconstrucció
i al mateix temps, donar feina a pares i mares de
l’escola que es troben a l’atur. A més, volem implicar
tota la comunitat educativa d’El Gegant del Rec, en
un procés participatiu i obert.
Comptem amb el suport i la implicació de la
Universitat de Girona i l’Ajuntament de Salt. Vam
presentar la idea al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, que d’entrada ho ha vist amb
bons ulls, i s’està estudiant la proposta.
És un projecte innovador i engrescador. Consisteix
en una construcció per fases, per esponjar la
despesa i optimitzar recursos, i pensada amb
criteris de bioconstrucció (materials propers
i ecològics, edifici eficient energèticament, ús
d’energies renovables, etc.). El projecte contempla
també un vessant social i participatiu amb l’aposta
per l’autoconstrucció.
Considerem que en aquests moments d’incertesa
social i econòmica, aquest projecte pot ajudar a
desencallar la situació i il·lusionar a educadors,
familiars, alumnes i veïns d’El Gegant del Rec.

Ho podem fer!
I mentre esperem la nova escola, anem intentant
millorar el que tenim... S’han pintat els barracons,
finalment ens han fet el pas de vianants al pàrquing
del CAP (mooolt estret! Més estret del que
voldríem!), i al setembre iniciarem la construcció
d’una zona d’ombra tan necessària al pati de
primària. De moment ja està dissenyada i aprovada
per l’escola.

Llibres

Llibres de text: hem mantingut la gestió de la
comanda de llibres i material del curs 2012/2013
treballant directament amb les editorials per tal
d’aconseguir el preu més ajustat possible i facilitar
la recerca dels llibres escollits per l’escola a les
famílies.
Millora de la biblioteca de l’escola: al llarg del
curs s’han anat establint contactes amb diversos
organismes i entitats per tal de poder nodrir la
nostra biblioteca escolar de contes nous, diversos
i per totes les edats i nivells:
• Connexió Papyrus, un grup
de gent de Celrà que recull i
cedeix llibres de segona mà
de manera gratuïta. Hem
anat fins al seu local i ens
hem pogut endur mooolts
contes!
• Biblioteca de Catalunya i
Biblioteca Salvador Allende:
ens han cedit també molts
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exemplars de llibres infantils i juvenils.
Destaquem i agraïm moltíssim la col·laboració de
tots aquells pares/mares que desinteressadament a
través dels tallers de famílies ens han donat un cop
de mà a l’hora d’arranjar i catalogar tots aquests
exemplars (més de 300 contes nous a la Biblioteca
de l’escola!).
Finalment, com cada any, hem tingut paradeta de
Sant Jordi, i QUINA PARADA!! amb diferència
de les que més gent ha atret.
Gràcies a tots els pares/mares
que ens han donat un cop de
mà, als nens de 6è que han estat
venent roses per guanyar-se
un dinaret per Port Aventura.
I moltes gràcies també a en
Martí Artalejo que ens va
venir a signar el seu llibre
“Salt, pas a pas” arrodonint
l’èxit de la nostra parada.
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Festes
La nostra feina consisteix en donar un cop de
mà als mestres en la preparació de les festes
internes de l’escola:
- Castanyada: comprar, tallar i coure les
castanyes.
- Xocolatada de Nadal: preparar i repartir a tots
els nens i mestres.
- El tió: aconseguim que sigui ben especial!
- Berenar de la festa de final de curs: un suc, una
barreta de pa i una xocolatina per a tothom!
També tirem endavant les nostres pròpies
iniciatives amb el suport de tota l’AMPA, com
la Festa de les famílies, moment en què pares,
mestres i alumnes ens trobem plegats i gaudim

Taller de famílies
d’un dissabte junts. Sempre ho emmarquem
dins l’eix temàtic de l’escola, aquest any
l’aigua. Amb la col·laboració de mares i pares
organitzem els tallers com els d’aquest any:
plastilina, tastets d’aigua, pintem la paret del
pati, carpeta d’aigua dolça: cortines de peixos,
titelles de dit de gotes d’aigua, construeix un
vaixell, maquillatge amb motius d’aigua; i tot
un seguit de jocs com: mulla els pares!, pista
amb safates i gots d’aigua, joc de la gota gegant,
pesca peixos. A dalt l’escenari un espectacle
amb el mag Albert Llorens: “La màgia de
l’aigua”. Acabem amb un dinar multicultural
que cada any mirem de millorar amb l’ajuda de
tothom i que ja és un clàssic a la nostra escola.

Des de l’AMPA l’any passat és va crear la Comissió

de Tallers de Famílies amb la finalitat de compartir
experiències,
activitats,
inquietuds
sobre
l’educació dels nostres fills, però també com espai
d’interrelació entre els pares. Entenem que, com
a part de la comunitat educativa, el centre el fem
entre tots i volem ser també part activa.
La Comissió de Tallers de Famílies esta formada
per membres de l’Ampa però també per membres
del centre Educatiu (gràcies Judit!).
Aquest any hem realitzat diversos tallers amb el
suport de diversos pares i mares que de forma
gratuïta ens han ensenyat des de com funcionen les
tauletes, a folrar llibres i posar a punt la biblioteca,
fer una gota d’aigua en patchwork o estalviar en la
nostra factura de la llum.
Les activitats que hem realitzat són:
1r. Trimestre: Taller de disfresses de Nadal pel
concert i la xerrada Ipad 3.0
2n. Trimestre: Xerrada “La Comunicació pares/
fill” i el Taller de folrar llibres per la biblioteca (6
sessions). Vam iniciar el Taller de Conversa en
català “Parlem”.
3r. Trimestre: Taller de Sant Jordi (3 sessions),
Ens expliquen contes! (Les persones del taller de

conversa en català ens varen preparar 2 contes per
explicar als alumnes d’educació infantil), Taller
de Patchwork per la festa de l’aigua i la Xerrada
d’Estalviar en la factura energètica.

TALLER DE CONVERSA EN CATALÀ “PARLEM”
Els dimecres de 15 a 17 hores s’ha estat realitzant el
taller de conversa en català “PARLEM” del Projecte
“Xarxa de Tallers amb Famílies” organitzat des de
l’Àrea de Convivència de l’Ajuntament de Salt, el
Consorci de Benestar Social i la nostra AMPA.
El taller s’ha plantejat en un grup reduït de 15
persones sense tenir en compte el gènere però,
finalment, s’ha convertit en un grup de 15 mares
d’alumnes de la nostra escola. Té com a missió
principal iniciar aquestes dones en l’ús de la
llengua catalana a nivell oral, sobretot a l’escola
però també en la seva vida diària, ja sigui al carrer
(compra dels aliments, a la porta de l’escola, etc) o
quan necessitin dirigir-se a altres institucions (anar
al metge, fer tràmits, etc.).
El taller ha servit de pont de comunicació entre
l’AMPA i les mares, en el sentit que s’ha motivat
i animat a participar dels tallers de pares i mares i
altres activitats que l’AMPA organitza.
L’experiència ha estat innoblidable no tan sols per
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la demanda (hi ha llista d’espera) sinó pel que s’ha
pogut treballar. És en aquest sentit que ens agradaria
continuar l’any vinent però ara realitzant 2 grups
classificats segons la demanda de les alumnes (un
grup d’aprenentatge de la llengua catalana i un
grup de conversa bàsica i alfabetització).
Finalment, agrair a la Judit Cals, mestra
coordinadora LIC de l’escola, la seva capacitat
d’organització i gestió del taller. Sense ella no
hauria estat possible la seva realització.
Inscrits: 38. Total de participants del grup: 21.
Llista d’espera: 17
Nacionalitats que han conviscut a l’aula:
− Marroc: 16 mares
− Honduras: 1 mare
− Senegal: 1 mare
− Filipines: 2 mares
− Gàmbia: 1 mare
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