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 vendre 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 2013-14

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’Associació de Mares i Pares 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
Seguim dedicant el nostre temps en intentar explicar
i difondre tot allò que fem de l’AMPA i sense deixar
de banda tasques com el calendari de l’escola (amb
el concurs de portades esperem), portada de l’agenda

escolar, 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
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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 (7:45h -9h), on
els pares poden deixar els seus fills abans a l’escola.
(16 nens fixos i força nens eventuals).
Les activitats extraescolars (17h-18h) d’aquest
any han estat anglès (20 nens), teatre (12 nens)
i bàsquet i fang (dins el projecte municipal
“Juguem!”)
També gestionem els casalets per les vacances de

Tresoreria
Setmana Santa (20 nens) i les tardes de juny quan
l’escola fa jornada intensiva (21 nens).
Aquest any, s’ha tornat a muntar l’extraescolar de
piscina pels nens i nenes d’infantil P3, P4 i P5. Al
igual que els últims anys ha sigut tot un èxit, s’han
omplert totes les places (41 nens). Aquesta activitat
es realitza durant l’últim trimestre del curs, i
intentem que per un preu força ajustat aquests
nens puguin disfrutar de classes de natació un dia
a la semana.
Valorem aquesta activitat ja que tots els alumnes
a 1r de primària de forma obligatoria i dins
l’asignatura d’educació física fan classes de natació,
i els nens i nenes que ja n’han fet a infantil coneixen
l’entorn de la piscina, monitors i han adquirit uns
coneixements i habilitats que després acaben de
polir. Esperem que hagui sigut satisfactori per
tots!!!
Aquest ha estat el segon any de bàsquet al Gegant
del Rec, amb uns 100 nens i nenes inscrits des de
1r fins a 6r de primària (juntament amb el Pla).
Hem participat en diverses trobades i partits
amistosos, i hem acabat la temporada amb la
segona trobada de bàsquet al pavelló de Salt.
De cares a l’any que ve, continuem amb més força,
ja amb alguns equips participaran en lliguetes per
grups d’edat, amb el suport del Club Bàsquet Salt.
Tant si perd com si guanya,
el Gegant es una canya!!!!!!
TOTAL DE NENS I NENES A LES ACTIVITATS:
+ DE 230

Estem oberts a qualsevol suggerència i
aportació de les famílies.

Menjador
La comissió de menjador té la funció de fer d’enllaç
entre els pares i l’escola i l’empresa que gestiona el
menjador.
Vetllem perquè es compleixi tot allò que s’ha acordat,
i gestionem les queixes que puguin sorgir.
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Cada any, els alumnes de sisè ens ajuden en totes
les festes on l’AMPA participa, Sant Jordi, Festa de
les Famílies, etc. Per agrair la seva feina, l’AMPA els
convida a dinar el dia de l’excursió a Port-Aventura
(240,00€).

Cada any les families sòcies de l’AMPA aporten 20€
de quota d’inscripció. Aquesta quota es fa servir
per col·laborar amb l’escola i poder ajudar a tirar
endavant projectes que beneficïen els nostres fills
i filles.
Per nosaltres és important saber que podem
ajudar i treballar juntament amb l’equip docent en
l’educació dels nostres nens, per això us presentem
un petit resum anual del que hem fet aquest any
amb les quotes aportades.
Tots els alumnes han anat al Teatre de Salt, i hem
col·laborat pagant una part del cost de les entrades
(666,00€).
Per Nadal convidem a la tradicional xocolatada el
dia de fer cagar el Tió (128,86€).

Aquest any l’escola ha iniciat tot un seguit de
millores al pati en les que hem col·laborat
activament, tant sigui realitzant nosaltres les
instal·lacions com aportant els diners necessaris
per comprar el material: toldo, fustes, rodes,
pintura, etc. (500,00€).
L’aportació total de l’AMPA a l’escola és de
2.254.86€, on caldrà afegir el berenar per als
alumnes el dia de l’espectacle de final de curs
(suc, pa i xocolata). I també tenir en compte que
cada any subvencionem una petita part de les
extraescolars que oferim per tal que la major part
de families puguin accedir als serveis (acollida
matinal i piscina d’educació infantil).

La Festa de les Famílies, que aquest any era
sobre l’Agricultura familiar, comporta despeses
importants tan pels tallers (material), l’espectacle
de malabars (la contractació de professionals que
hi col·laboren) i les begudes i el pa per al dinar
(720,00€).

Llibres
amb tots els saltencs i saltenques.
Fins i tot hem tingut en Frederic Mayol, escriptor
saltenc de contes juvenils, que ha dedicat un munt
de contes als seus lectors: moltes gràcies Frederic
per compartir la tarda amb nosaltres!

Llibres de text: com cada any gestionem la
comanda de llibres de text i material escolar pels
alumnes, treballant directament amb les editorials
per tal d’aconseguir el preu més ajustat possible i
facilitar la recerca a les famílies dels llibres escollits
per l’escola.
Súper Sant Jordi Gegant:
un any més hem estat
presents al Passeig Ciutat
de Girona amb la nostra
paradeta plena de llibres,
contes, roses, punts de llibre
fets pels nostres alumnes i
polseres del taller de famílies
i sobretot amb moltes ganes
de compartir aquesta diada

Finalment dir que com
sempre ha estat un èxit de
participació, que s’ha d’agrair
sobretot als pares/mares que
fan mans i mànigues per
venir a donar un cop de mà
i als alumnes de 6è, als quals
els guanys de les roses són
per pagar-se el dinar a PortAventura!

LLIBRES DE TEXT, CURS 2014-15!
DIES DE RECOLLIDA: 8, 9, 10 i 15 de setembre (de 17h a 19h)
Preus molt ajustats i flexibilitat de pagament
Full de comanda i + info al web de l’AMPA
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Projecte escola nova

Sortides
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 i el que convingui… I hem consolidat
l’acAMPAda de famílies del Gegant, ja anem per la segona. 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
- Sortida als Àngels
- Calçotada al castell de Farners
- Excursió al Far
- 2ª acAMPAda de les famílies del Gegant (Sant Esteve de Llémena)
- Anem a la platja (Cala Estreta)
- Sopar fi de curs

El projecte de l’escola continua endavant.
Amb alguns entrebancs a principis del curs:
especialment la substitució del Director General de
Centres Públics (a qui havíem explicat el projecte).
Però al desembre es torna a desencallar el procés
i a finals de maig ens arriba la notícia del primer
document oficial de l’encàrrec de la redacció de
l’avantprojecte de la nostra escola.
Està previst tenir-lo enllestit a finals de setembre
d’enguany. A partir d’aquí, haurem de fer força
perquè el projecte d’execució definitiu de la primera
fase, s’encarregui deseguit i així poder començar a
construir l’any vinent.
Durant el curs hem tingut l’ocasió d’anar explicant
el nostre projecte, especialment a les III Jornades
d’Arquitectura Social i Autoconstrucció de la

Universitat de Girona i a la fira Eco.Sí. El que
també ens ha permés tornar a sortir als mitjans de
comunicació i continuar reivindicant i fent visible
aquest projecte fantàstic què entre tots tirarem
endavant.

Millores pati

Durant aquest curs s’ha continuat col.laborant en la
millora del pati de l’escola. Amb la col.laboració de
moltes famílies el 15 de febrer vàrem instal.lar els
suports per una gran ombra, unes quantes rodes
com a separació d’espais i també unes jardineres
amb rodes de color què donen molta vida al pati
de baix. Durant el més d’abril, es varen muntar
les jardineres, amb la col.laboració d’un projecte
social d’escola taller de Salt i es va instal.lar la malla
d’ombra amb el què hem aconseguit tenir una zona
on estar millor els dies que el sol apreta.
Durant la Festa de les Famílies es varen emplenar
les noves jardineres amb flors i plantes diferents,
han quedat molt bé i amb aquestes accions hem
anant aconseguint fer una pati de primària molt
més agradable per tothom.
L’escola taller està treballant en la fabricació d’unes
taules pel pati realitzades amb palets reciclats que
són fantàstiques!!
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Festes
Un any més hem col·laborat amb l’equip
educatiu en les festes de l’escola, que com tots
sabeu són:
La castanyada: coordinats per la comissió de
sortides, anem a recollir-les al bosc i després les
tallem, coem i repartim a tots els nens i nenes
de l’escola.
La xocolatada de Nadal: preparem i repartim
xocolata desfeta i melindros a mestres i
alumnes.
El tió: en aquesta festa posem una gran il.lusió
i ens esforçem molt per aconseguir que sigui
ben especial!
Berenar de la festa de final de curs: un suc, una
barreta de pa i una xocolatina per a tothom.
La Festa de les famílies: la preparem amb
moltes ganes amb l’objectiu que pares, mestres
i alumnes ens trobem plegats i gaudim d’un
dissabte junts. Sempre ho enmarquem dins
l’eix temàtic de l’escola, aquest any l’Agricultura
Familiar. Amb la col·laboració de pares i mares
organitzem els tallers: tastets de verdures,
maquillatge, estampació amb verdures, fer un
hort de paper, joc de l’oca, crear un Mr. Potato,
conta-contes, etc. A dalt de l’escenari Malabaret
i les seves verdures. Acabem amb un dinar

Tallers de famílies
multicultural que cada any mirem de millorar
amb l’ajuda de tothom i que ja és un clàssic a la
nostra escola.
Val a dir que tot això es fa gràcies a la
col·laboració, suport i ajuda de famílies i
mestres de l’escola i aprofitem des d’aquí
per donar les gràcies i animar a tothom que
segueixi engrescant-se a participar per fer-ho
possible: mil gràcies !!
I sobretot animar-vos a tots a aportar idees i
ganes per desenvolupar-les per seguir creixent
i fent que l’escola sigui un espai on tothom se
senti com a casa.

La comissió de Taller de famílies té la finalitat de
compartir experiències, activitats, inquietuds
sobre l’educació dels nostres fills, però també
com espai d’interrelació entre els pares. Està
formada per membres de l’AMPA però també
per mestres (gràcies Magda!) i per suposat
oberta a tothom que vulgui proposar un taller
o xerrada.
Aquest any hem realitzat els tallers de Boles
de Nadal, Braçalets per Sant Jordi i xerrades
tan interessants com Intel·ligències múltiples
i formació en informàtica, però han quedat
moltes activitats per fer. Per tant, l’any que
bé continuarem... Si voleu proposar algun
taller o xerrada podeu contactar amb la
comissió o enviar-nos un correu electrònic a
ampagegantdelrec@gmail.com

TALLER DE CONVERSA EN CATALÀ “PARLEM”
Des de mitjans de novembre de 2013, els divendres
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. A l’igual que l’any
anterior, 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.).
Han estat 19 sessions on s’ha repassat, llegit i
interpretat les comunicacions donades al llarg de la
setmana de l’escola i de l’AMPA. La resta del que s’ha
treballat ho han proposat les pròpies mares: dades
personals, parts de la casa, parts del cos i consells per
anar al metge. Tot això amb materials elaborats per
la Nadia el Fatimy (educadora social i pedagoga).
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El taller ha servit de pont de comunicació entre
l’AMPA i les mares, i s’ha motivat i animat a
participar dels tallers de pares i mares i altres
activitats que l’AMPA organitza. En aquest sentit,
hem trobat mares del taller de català al taller de
confecció de braçalets per vendre a la parada de Sant
Jordi.
Per segon any l’experiència ha estat inoblidable no
tan sols per la demanda (hi ha llista d’espera) sinó
pel que s’ha pogut treballar i l’addicció que genera.
Esperem poder continuar el curs vinent ja que hi
haurà manca d’espais. L’aula que hem utilitzat serà
necessària pels nens de 6è, que passen a ser dues
línies. Tan de bo ben aviat es pugui disposar d’un
petit espai a l’escola nova!!
Finalment, agrair la disponibilitat i bona disposició
per part dels mestres, equip directiu, la coordinadora
LIC i els nens i nenes de 6è amb els que hem compartit
el barracot.
Nacionalitats que han conviscut a l’aula: Marroc,
Senegal, Gàmbia i Nigèria.
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