Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 04/2008-2009
Data: 06/02/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Sala de professors.

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Seguiment de la venda de xandalls
2. Sant Jordi: Programació de la venda
3. Coordinadora d’AMPAs
4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Per part de la gent que s’havia presentat a fer la venda de xandalls, s’ha fet un balanç de la
quantitat venuda; un total de 61 xandalls. Una valoració positiva. S’ha acordat repartir els
xandalls a través de les mestres i confeccionar una llista de nens de cada classe per la mestra
per tal de fer-los el lliurament. Estaran llestos en 2 o 3 setmanes.
Com que s’han sentit veus que possiblement hi hagi més gent interessada en la compra del
xandall, es decideix tornar a fer una paradeta més endavant, de manera que seria convenient
que quan es faci el lliurament dels xandalls fer també un paper informant de la propera venda
que ja es decidirà quan arribin els xandalls.

Pel que fa a les samarretes el preu de cost es suposa que serà de una 2.5€/u. Es decideix que
serà de color blanc, amb el Gegant de Rec serigrafiat al davant de color blau marí que farà joc
amb el xandall.
Preu de venda suposat : 5€/u preu socis AMPA, i 8€/u preu socis no AMPA, preus que
s’acabaran de concretar quan ens assegurin el preu de cost. Es mirarà de tenir les samarretes
pel març que seria bona època per fer la venda. La Comanda de samarretes es farà en funció
de les vendes que hi van haver l’any passat.
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La Glòria Deulofeu ha comentat que pel que fa a la modificació del Pla Urbanístic per a la
ubicació de la futura escola, els plànols que hi ha publicats com a oficials a la Web de
l’Ajuntament no són com té pensat la majoria dels membres de l’AMPA i potser caldria
preguntar que ens confirmin quina serà la ubicació de la parcella. La Montse Pujadas
preguntarà a l’Ajuntament i ens ho confirmarà.

Paradeta de Sant Jordi; La Montse Pujadas comenta que el mateix Senyor dels xandalls fa la
lona per fer la paradeta. En Pere Serrat per ha trobat un pressupost de lona per 30€ (sense
IVA) per 10m2 de lona. S’ha decidit veure quin és l’estat dels comptes i en funció dels
pressupostos es decidirà quin comprar.
En referència als llibres, Abacus no fa devolucions de gènere. En Dani Galindo proposa fer
parada comentant a Abacus que ells muntin la parada amb el nostre cartell i nosaltres fen la
parada de roses al costat; però la idea no es veu molt factible. Una altra opció és la llibreria Les
Voltes, ja que l’any passat ens deixaven els llibres en dipòsit i encara que no fos molt rentable,
es podria mirar per aquest any. La Montse Pujadas, la Yolanda Salguero i l’Èlia Llinàs, aniran a
veure la llibreria i triaran els llibres i també preguntaran a la Pili quins llibres es poden demanar
a l’Editorial Baula.
Per a la venda de Roses, l’Eva va estar provant amb “fieltro”, però sembla ser que la opció més
barata i pràctica és la paper.
S’ha decidit que l’Eva convoqui als pares per ensenyar-los els models i fer un taller per aprendre
a fer les roses.

En Pere Serrat ens explica la Coordinadora d’AMPAs. L’AMPA del Gegant del Rec estem
adherits a la Coordinadora. Ha comentat que ens ha enviat a tots el correu electrònic explicatiu
de què es la coordinadora d’AMPAs i ens ha fet un breu resum del seu contingut.
És una aposta perquè els pares de Salt continuïn escolaritzant els seus fills a Salt. Per tal
d’aconseguir això i donar més informació de les Escoles de Salt, es publicarà un llibret explicatiu
de les Escoles i s’enviarà, abans del període de pre-inscripció, a totes les famílies amb fills
nascuts durant el 2006. La Coordinadora conjuntament amb l’Ajuntament faran també unes
reunions explicatives i roda de premsa. Un altre tema que també té pendent la coordinadora és
l’esport a les escoles, que ho tractaran properament.
En el llibret explicatiu, hi haurà una zona destinada als pares que vulguin aportar frases que
donin una valoració positiva de l’escola, la Glòria Deulofeu n’ha dit una fent referència a
l’acollida matinal.

Referent al tema tractat a la reunió anterior d’enviar una carta al Conseller d’Educació, sembla
que la carta encara no s’ha enviat pendent de fer els retocs oportuns, ja que varies persones no
estaven del tot d’acord amb la redacció de la carta. S’Acorda que l’Helena i l’Èlia quedaran per
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acabar-la de redactar i es farà arribar per carta la Gabinet del Conseller, i trucar igualment per
demanar-ne audiència.
En Pere demanarà preus de calendari (per portar-lo al conseller) i lona (per Sant Jordi) junts
per veure si ens fan més descompte.

Acords i previsions:

-

Data de la propera reunió: 6 de març a les 21.30h per acordar la venda de samarretes i
preparar Sant Jordi.

-

Començar a preparar la venda de samarretes.

-

Començar a preparar la venda de llibres i la confecció de roses.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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