Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC – Assemblea Ordinària

Núm. de la sessió: 2/2016-2017
Data: 20-10-16
Horari: 21,00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
President, secretària, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia

1.- Castanyada:
Sortida de les famílies el 23/10/16
Castanyada a l’escola 28/10/16
S’haurien de tenir els castanyes torrades a les 16.00, es necessitaran persones per ajudar
a moure la torradora, el dia abans es farà una crida per separar les castanyes per mides
i així facilitar la seva cocció.
Es demanaran 10 castanyes a cada infant, sense tallar.
La castanyera serà la pili Alonso
Els nois de 1er ESO que han marxat, donaran un cop de mà,.
2.- Tio:
L’escola ha recollit material d’una empresa que tancava que pot servir pel tió.
Només cal que l’ampa parli amb diverses editorials per aconseguir llibres.
3.- Economia:
Hem tancat el curs passat amb una pèrdua d’uns 400€.
Proposem portar a terme accions de recaptació de fons:
-

Mercadillo de joguines, contes el 17-12-1 a la plaça del mercat

Es proposarà que també hi participin altres AMPES, sinó ho farà només el gegant del rec.
-

Algunes famílies de 6è proposen fer paradeta de coques els divendres, no sembla
mala idea per tenir més diners per l’excursió.

4.- Comissió de llibres:
Avui s’ha tancat el tema i es farà el pagament.

De cares a l’any vinent i per millora el procediment, serà la mateixa escola qui faci la
comanda de llibres.
5.- Comissió d’adscripció:
Dimecres 26 hi ha reunió d’ampes per preparar reunió oficial que serà el dijous 27.
6.- Consell escolar:
-

-

-

-

Cal fer noves eleccions de representants de pares. Votacions el 28 de novembre
o 2 de desembre.
Ferran Burch representant ajuntament
Presentada memòria escola 2015 (objectius)
o Millora competències matemàtiques
o Millora competències comunicatives
o Incidir en l’expressió escrita i lectora de totes 3 llengües
3 anys més amb CONARTE i els que l’any passat ho van fer, a l’hora del pati poden
continuar-ho fent. De tots els nens que ho van fer l’any passat tots menys 2 ho
estan repetint a l’hora del pati.
8 d’abril de 2017 festa de les famílies
Menjador: s’han escoltat les sol.licituds de les famílies
o Menjaran en 2 plats
o Possibilitat de rentar-se les dents però sense seguiment per part dels
monitors/es
o Jornades de portes obertes
o Comunicació més fluïda
o Encara s’arrossega el tema dels sorolls. Es continuarà treballant.
o El menú del càtering vilanova està més ben cuinat que el d’escolarest, el
gust era millor.
Un pare ha donat un motocultor per l’hort
L’escola ha conservat ½ TIS, actualment són 31 mestres i 2 ½ TIS. També compten
amb 3 conserges ( matí, migdia i tarda)
Direcció penjarà el PEC i la memòria de l’escola a la plana web de l’escola

7.- Altres:
-

Pere Serrat deixarà d’encarregar-se d’actualitzar la plana web de l’AMPA i ho farà
en Xervi Pascual
Pendent de instal.lar la caseta de fusta que ha donat BAuhaus
Projecte de cocreació del patí es preveu continuar de cares al gener-febrer,
orientant les accions al pati de baix.
Des de l’escola es vol pintar la caseta de les calderes
Per l’hort es continua demanant la col.laboració d’algun avi, però cal que l’escola
concreti més hore, funcions...
Les fotos pel calendari 2017 les farà en pere serrat.
Un pare, Xavier Vilardell, ha proposat que es facin estructures de vímet pels
patis, juntament amb els infants.

