Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General
Núm. de la sessió: 09/2011-2012
Data: 19/04/2012
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Vicepresident, tresoreres, secretaria, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.
Ordre del dia:
 Valoració de la Festa del Circ
 Parada de Sant Jordi
 Nou equip de bàsquet El Gegant del Rec
 Valoració del casal de Setmana Santa
 Resum últim Consell Escolar
 Reunió seguiment de Menjador
 Manifest de la Coordinadora d’AMPAs
 Sisena Hora
 Festa fi de curs
 Sortida

Desenvolupament de la sessió:
Valoració de la festa del Circ. Es valora molt positivament tant l’assistència de famílies com la
organització i desenvolupament de la festa.
Punts positius: Molta participació als tallers. Alta acceptació i col·laboració dels pares en fer
l’espectacle. El taller de maquillatge agrada molt i fa falta més gent pintant. Fer els tallers de
pares per la preparació del material ha fet que molta més gent participés i s’involucrés més. El
pa, aigua i vi repartit a les taules a priori ha estat positiu.
Punts negatius: Es remarca que a l’hora de les postres hi ha molta gent que s’emplena molt el
plat i la situació passa a ser una mica caòtica. Es comenta per la propera vegada la idea de
servir les postres a cada taula repartint-los equitativament a tothom, així només seria
autoservei els cafès i la fruita. Hi va haver poc control de tiquets, es sap que hi va haver nens
sols sense pares menjant. Hi va haver tallers que potser es va disposar de poc temps i s’haurien
pogut fer durant més estona. Al final del dia hi va haver poca gent recollint.
Opcions de Millora: Les postres més organitzades i més repartides. Proposta de més menjar
encarat als nens, si algú pregunta què ha de portar comentar-li macarrons... Més fruita de
postres.
Parada de Sant Jordi. Dilluns 23 d’abril, ja hi ha gent per a tots els horaris de parada, potser
farà falta més ajuda pel matí.





El Consell Comarcal ens deixen 20 llibres per vendre a 8€ i que es poden retornar.
S’han elaborat titelles de dit, s’acorda que es vendran a un preu de 2€/u.
Roses: preu de cost 1.80€ i preu de venda 3.50€ (que es pot decidir abaixar el preu en
funció del mercat)
Llibres: Aquest any s’han encarregat menys llibres. Hi haurà llista de preus amb
descompte, el llibre estarà marcat sense el descompte.
- 1 de 3 -

El dia de St. Jordi s’ha de recollir les roses entre 8 i ¼ de 9 del matí. Es convoca la gent a les 8h
a l’escola, es farà per e-mail més un cartell informatiu.
Equip de bàsquet. La lliga escolar comença el dia 1 de setembre, però es juguen els partits
cada 15 dies. L’entrenament es farà a al pati del Pla i al Gimnàs del Pla. Els partits es jugaran a
la pista de fora al pati. Hi ha 2 monitors per grup d’edats, els equips poden ser 2 i engloben:
1) P5, 1r i 2n
2) 3r, 4t i 5è
Els grups són amb barreja de sexes i cal un mínim de 7 participants per cada grup per poder fer
l’equip. L’entrenament serà de 2 dies per setmana.
Els alumnes de 6è hauran de passar al club de bàsquet Salt. Es jugarà a la lliga d’escolars dels
pobles del voltant i Salt com Sant Gregori, Sarrià, Fornells, Girona, etc. Juguen en la modalitat
de minibàsquet.
Es decideix com a nom de l’equip: ESCOLA EL GEGANT DEL REC. Seríem l’únic equip de l’escola
pública de Salt.
En quant a equipament: Pantalons curts + samarreta = 10€. S’hauran de comprar les pilotes.
Cost del monitoratge: 10€/mes, es decideix fer preu soci i preu no soci = 10€ soci, 15€ no soci.
Els horaris es decidiran en funció de si hi ha o no sisena hora. Per a la propera reunió s’acorda
portar el document d’informació al pares i els colors de l’equip per començar a engegar-ho ja.
Es farà el full d’inscripció a l’activitat el juny.
Casal Setmana Santa. Molt bona valoració de l’activitat que els nens han fet. Hi ha pares que
comenten que a primera hora del matí, a les 8h, les monitores eren impuntuals. La Comissió li
comentarà a la Laia.
Últim Consell Escolar. Es va aprofitar per demanar a l’Ajuntament la sèrie de millores que es va
acordar a la reunió anterior; vorera al pàrquing, xarxa de futbol i bidell pel rec del pati a
l’agost. Pel que fa a l’escola nova, el punt de vista de l’Ajuntament és que són optimistes en la
construcció de l’escola nova i comenten la possibilitat que s’engegui aquest curs vinent.
Menjador. Es comenta la reunió de seguiment que es va fer el passat 11 d’abril amb el Consell
Comarcal i l’empresa de monitoratge Alessa, l’acta es va penjar a la pàgina web per informació
de tothom. Es va decidir que els dia 04/06 era el més idoni per a la realització de la festa de fi
de menjador (festa que l’empresa Alessa es va comprometre a fer), la comissió informarà al
Consell Comarcal.
Manifest de la Coordinadora d’AMPAs. Es posa sobre la taula un manifest que la
coordinadora d’AMPAs, ha elaborat amb quòrum dels seus representants, i vol presentar a
favor de l’Educació de qualitat a Salt. Es demana el vot sobre l’adhesió de la nostra Ampa al
manifest, sense cap oposició i vot unànime s’accepta l’adhesió.
Sisena hora, el vicepresident ens informa que en claustre s’ha votat en contra de la sisena hora
pel curs vinent, ja que no ha augmentat la qualitat de l’ensenyament.
En el territori de Salt 3 escoles estan a favor i 5 escoles en contra. La última paraula la té els
Serveis Territorials d’Ensenyament.
La Fapac recull signatures a favor de la sisena hora.
Festa fi de curs. Ja s’ha sol·licitat a l’Ajuntament tot el material necessari: Pista de Hoquei,
taules, 500 cadires, tarima i 4 cubells d’escombraries. Pel que fa al sopar l’Escola suggereix de
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no fer-lo i la comissió de festes hi està d’acord ja que no tothom es pot permetre quedar-se a
sopar. La Comissió planteja fer alguna cosa per tots els nens, com un berenar, o bé es podria
fer que cadascú es portés el menjar o organitzar un pica-pica.
Es desestimen les últimes opcions i es decideix fer entrepans pels nens. La comissió parlarà
amb l’escola i ens informarà.
Sortida a Xenacs. La comissió de sortides informa que el proper dia 29 d’abril hi ha prevista
una sortida a l’àrea recreativa de Xenacs a les Preses en què s’hi arriba en cotxe i un cop allà es
poden fer una sèrie d’itineraris o rutes pedagògiques de natura i miradors, i després es farà un
dinar en què cadascú es portarà el menjar, ja que les barbacoes que hi ha encara no hi és
permès encendre foc.

La secretaria

(signatura)

Vist i plau
El Vicepresident

(signatura)
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