Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS DELEGADES

Núm. de la sessió: 04/2010-2011
Data: 18/12/2010
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:












Organització de la venda continuada d'estoc
Establiment de les bases per a la venda de llibres i material any 2011-2012
Comissió Festes: Tió...
Valoració Festa de Nadal
Informació: Consell Escolar, Justícia...
Comissió mixta: calendaris, xandall, fotos diversitat...
Menjador
Dossier: quina escola volem ser?
Borsa de cangurs
Subvenció la Caixa

Desenvolupament de la sessió:
La Presidenta comenta que com que tenim el temps limitat, només es tractaran els temes més
importants i de més urgència. Quedant els punts pendents per la següent convocatòria.
Organització i venda continuada d’Estocs: La presidenta comenta que les mestres a la última
convocatòria del Consell Escolar es va dir que els pares demanaven com ho podien fer per
comprar material a l’AMPA, es proposa que estaria bé poder tenir un calendari de dies de
venda o consulta pels pares.
S’acorda que a finals de gener obrirem un dia fixa al mes per consultes i vendes, s’acorda el
tercer dijous de cada mes a la tarda, així coincidirà amb el dia de reunió i es poden resoldre
dubtes o el que pugui sorgir. De totes maneres restem pendents també de quan tinguem
estoc. La Presidenta farà la convocatòria i la llista de gent que col·laborarà, mitjançant correu
electrònic.
S’acorda també fer una llibreta de caixa per anotar les entrades i sortides de caixa i altres
anotacions.
Per tal de controlar el material que té l’AMPA, va sortir d’alguns pares la idea de proposar a
l’escola que l’AMPA es fes una lleixa/altell en algun lloc del magatzem per poder tenir tot el
material en un sol lloc. La secretaria ho va proposar a la Direcció de l’Escola i l’Escola hi està
d’acord.
S’acorda que en David Garcia pare de P5, que és fuster, presentarà un pressupost per fer una
lleixa o altell a la zona de sobre les piques del magatzem i parlarà amb la directora de com ho
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volen que sigui, hauria de ser un altell desmuntable, per tal de poder-lo desmuntar en cas de
traslladar-nos a l’Escola Nova.
Venda de llibres: Es veu difícil poder fer la venda de llibres al mes de juny, però la comissió
parlarà amb l’Escola per si es pot organitzar perquè sigui possible, ja que cal tenir al llista dels
llibres amb suficient temps.
Comissió de festes: tió i xocolatada: Aquest any es disposa de xocolata de bric ja feta i només
s’haurà d’escalfar, la xocolata està demanada i en cas que no arribi a temps s’anirà a comprar.
Els melindros ja han arribat, es disposa de 2 fogonets i 2 olles per escalfar, els gots es compren
a baix preu.
Passaran classe per classe a repartir la xocolata, i s’enviarà un correu electrònic i un cartell per
convocar a la gent a participar-hi.
Per que fa la tió, es preparen regals individuals pels nens d’infantil que les mestres han
comprat, la comissió hui afegeix bosses de xuxeries per cada nen i regals grossos per l’Aula
(donats per Eurekakids: Pissarres, teatres, carros de jocs i una cuineta) i pilotes. Pels nens de
primària hi ha bosses de caramels, regals per classe pel segon cicle (que els comprarà l’AMPA,
com trencaclosques, jocs de taula...) i detalls com bolígrafs, imans, gorres, etc, pel primer cicle.
Festival de Nadal: S’opina en general que ha anat molt bé. Va estar molt ben organitzat i va ser
molt tranquil. Es proposa també per part d’alguns pares que l’any vinent l’Escola avisi amb més
anel·lació que aquest any s’ha avisat de les dates amb només 1 setmana.
Consell Escolar Extraordinari: Es varen tocar 2 temes principals, jornada intensiva, que es va
acordar que aquest any es faria jornada intensiva de juny, i que el dia 22 de desembre no es
faria jornada intensiva. Es va aprovar també el Nou Consell Escolar d’aquest any.
Coordinadora d’Ampas: Per promocionar la participació de les escoles i crear ressò de
l’educació a Salt, Es muntarà al municipi una taula rodona de debat amb tècnics
d’ensenyament, mestres de les escoles, polítics i altres representants per tal de debatre temes
sobre l’Ensenyament a Salt. Ja en passaran més informació.
Comissió menjador: Arrel de els queixes d’una mare de P3, i també mestra de l’escola,
enfocades als monitors de menjador d’educació infantil, la comissió va concertar una reunió,
que s’ha fet avui dia 18, amb l’empresa de monitoratge, la Direcció de l’escola i la mare de P3,
per tal de solucionar l’incident. Bàsicament les queixes es centraven un una monitora, en la
falta de tacte amb els nens i que escridassen molt als alumnes. La reunió s’ha enfocat en que
els monitors haurien d’aplicar una metodologia que anés en la mateixa línia que l’escola, que
es creu que actualment no és així. Es varen parlar també de les ratios que són molt elevades,
però que depenen del Consell Comarcal i l’Escola hi està a sobre cada any, es mirarà de
controlar d’alguna manera i fer queixes al Consell Comarcal si és el cas. Pel que fa al
monitoratge, l’empresa es va comprometre a fer canvis i la comissió de menjador a passar un
qüestionari de cares al mes de febrer per veure’n l’evolució i la opinió dels pares.
Venda de xandalls: Avui s’ha fet la primera venda de xandalls. S’ha afegit la talla 3, ja que la
primera talla era molt gran. Hi ha un total de 6 talles diferents. S’apunta per la venda en la
llista d’alumnes el número de rebut i la talla del xandall. El calendari també es ven de forma
directa.
Comissió Extraescolars: Demà s’acaba el termini d’inscripcions a les activitats del segon
trimestre, dilluns es farà el recompte de persones apuntades.
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Pel que fa a la setmana blanca la Laia proposa 84€/nen. Bambalina encara no ha enviat el
pressupost.

Temes pendents per a la convocatòria següent:





Dossier: quina escola volem ser?
Borsa de cangurs
Subvenció la Caixa

Acords i previsions:
-

Obrir un dia de consultes i vendes pels pares, tercer dijous de cada mes a la tarda a
partir de gener-febrer.
La utilització d’una llibreta de caixa on s’anotaran totes les entrades i sortides.
Fer un pressupost d’una lleixa o altell pel material de l’AMPA.
Propera reunió 20/01/2011 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

El Secretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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