Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General
Núm. de la sessió: 9/2012-2013
Data: 16/05/2013
Horari: 21:00h
Lloc: Escola El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents: president, tresorera, membres de les comissions delegades i pares
d’alumnes.
Desenvolupament de la sessió
1.-Bàsquet
Tenim 9 nens/nenes interessats en el tastet de Bàsquet P-5. Començarà l’activitat la setmana
vinent.
Durant el mes de juny hi haurà dos tornejos a nivell dels equips del Juguem, un a l’escola del
Veïnat i l’altre al Pavelló Municipal d’Esports.
Curs vinent:
Cal que decidim a quina lliga jugaran:
• Lliga escolar. Partits cada 15 dies a Salt, Girona i rodalies. No cal pagar fitxa ni
assegurances.
• Lliga federativa. Partits setmanals. Cal pagar fitxa a la federació.
Optem per jugar a la lliga escolar, i de cares al següent curs 2014-2015 plantejar-nos d’inscriure un
equip a la federativa.
El curs vinent cada equip de bàsquet tindrà un entrenador propi ja que el Club Bàsquet Salt està
formant entrenadors nous. L’Ariadna continuarà entrenant un dels equips i serà la coordinadora
dels entrenadors del Gegant del Rec per tal de continuar la seva manera de fer. El Club Bàsquet
Salt destinarà alguna persona a fer la coordinació dels equips del Juguem a nivell de gestió.

2.-Extraescolars Juguem
S’explica el canvi en relació al pagament de les activitats a l’Ajuntament. Inicialment ens van dir
que els imports que pagaven els nens quedaven per les AMPES, però a partir del segon trimestre
ens fan pagar l’import a l’Ajuntament.
Hem pagat 220€ a l’Ajuntament via transferència bancària corresponent al 2n trimestre. Per pagar
el 3r trimestre, tot i que vam informar que els nostres nens ja havien pagat l’import, han fet
documents de liquidació (paper amb codi de barres per pagar via caixer automàtic) per a cada nen.
Acordem que a la propera reunió que es convoca per la setmana del 27 de maig es portaran els
impresos de liquidació de cada nen i els diners i que se n’ocupin des de l’Ajuntament (Cris Sibina).

A la reunió esmentada hi estan convocades totes les escoles (amb els CLICS com a representants) i
les AMPES actives (Deveses i nosaltres). Es farà balanç del curs i decidir aspectes per al curs vinent.
En Ramon i l’Èlia hi assistiran i informaran del que s’hi acordi.
3.-Comissió tèxtil
Es farà una nova comanda de material abans d’acabar el curs per tenir estoc de tot per a principis
del curs vinent.
En relació a les samarretes SOS Educació, acordem que és massa just de temps per fer comanda
abans que acabi el curs i ho reactivarem a principis del curs vinent.
4.-Balanç Sant Jordi
DitriGirona
314 unitats
153 llibres venuts (48% llibres venuts)
Editorial Baula 216 unitats
86 llibres venuts (40% llibres venuts)
Salt, pas a pas (Martí Aratalejo) 77 llibres venuts
Roses
150 unitas
130 venudes (20 es van quedar a l’escola)

282,96€ guanys
159,91€ guanys
539€ guanys
237€ guanys

Descomptant les despeses (bosses paper, impressió punts de llibre, etc) vam tenir un total de
1.179,84€ de guanys.
Aquests guanys ens permetran pagar les dues aportacions que fem a l’escola aquest curs:
− 600€ per material pedagògic de matemàtiques. Les mestres ja han comprat un lot de
material pedagògic per treballar les matemàtiques des de P3 fins a 6è.
− 600€ per fer ombra al pati de primària. En Jaume hi està treballant i en breu es farà.
Decidim convidar en Martí Artalejo i família a la festa de l’aigua i fer-li un detall (ampolla de vi o
cava). En Jaume se n’ocupa i l’Èlia li fa un correu electrònic convidant-lo. En Ramon farà una
etiqueta del Gegant del Rec per personalitzar l’ampolla.
Acordem donar als nens de sisè un imports semblant a l’any passat ( 130/150€) per al viatge final
de curs. L’Èlia parla amb la mestra-tutora de sisè.
5.-Llibres de text
Aquest curs l’equip educatiu ha canviat els llibres de text. Se n’han reduït molts i resultarà més
econòmic per les famílies. Una novetat és que abans d’acabar el curs informarem a les famílies de
què costaran els llibres de text i també l’import pel material de l’aula que fins ara recollien les
mestres. És l’import que serveix per les fotocòpies, retoladors, plastilina, etc.
Els preus, tot inclòs (llibres de text + material aula) queden:
P-3, 65€
1r, 100€
4t, 100€
P-4, 65€
2n, 110€
5è, 100€
P-5, 65€
3r, 110€
6è, 100€
En breu es passarà motxilada a les famílies informant del tema.
6.-Subvenció Ajuntament
L’Ajuntament de Salt ens ha atorgat subvenció per la festa del circ de l’any passat. Ens han donat
600€ que serviran per pagar les despeses de la festa de l’aigua.
7.-Ombres pati primària
En Jaume ens informa que demà mateix s’ho vindran a mirar amb l’arquitecte Gabi Barbeta i en
breu ho tirarem endavant. Serà alguna cosa amb canyes.
8.-Escola nova

Dijous vinent dia 23 de maig ens convoquen a reunió a la Direcció General de Centres Públics. Hi
aniran la Virgínia, en Jaume i en representació de la UdG en Gabi Barbeta.
En relació a la redacció del dossier del projecte, la Judit hi ha començat a treballar (part social) i
amb en Jaume hi treballaran aquest cap de setmana per tenir-ho per la reunió.
El mural per la festa de l’aigua també s’està fent.
Premsa: acordem que en Jaume parlarà amb TV3 que s’han mostrat interessats en treure la notícia
i amb el noi del Periódico. A la resta de mitjans enviarem nota de premsa amb el resultat de la
reunió del dijous.
Recull de premsa: s’apunta que caldrà anar guardant tot el que apareix als mitjans.
9.-Festa de l’aigua
Aquest any l’espectacle serà de màgia a càrrec de l’Albert Llorens (500€ més IVA). Es titula “la
màgia de l’aigua” i és apte per a totes les edats. Programat a les 12h i té una durada de 45minuts.
A les 10h començarem els tallers, que són:
− Plastilina. Té un cost de 60€.
− Cortina de peixos. Retallar i pintar peixos diferents per penjar i entre tots fer una cortina
de peixos
− Titella gota d’aigua. Pensat pels més petits
− Vaixell. Construcció d’un vaixell (pintar i muntar vela)
− Tastets d’aigua. Provar aigües de gustos diferents
− Maquillatge. Es pensaran models senzills
− Pintar paret del pati. Té un cost de 50€ per la pintura.
També hi haurà jocs:
− Pista americana. Caldrà passar un circuit amb una safata amb gots plens d’aigua
− Mulla als pares! Amb pistoles d’aigua remullar als pares.
− Joc de la gota gegant. Una mena d’oca però sobre l’aigua amb preguntes a resoldre
− Pesca peixos. Tipus pesca de l’ànec. Pensat pels més petits
S’apunta que falten algunes coses:
• Dau gegant: l’Òscar se n’ocupa
• Canyes per pescar: en Jaume en farà algunes
Tenim dubtes de com posar el menjar. Finalment decidim col·locar-lo en taules encerclant el
sorral del pati d’infantil. Caldria saber si la tanca que separa el pati d’infantil de l’entrada de
l’escola es pot treure. L’Òscar ho investiga.
Els postres els tallarem i repartirem en safates variades que portarem nosaltres a les taules per
intentar millorar el tema.
Les invitacions es repartiran a les famílies el dimarts.

Acabem la reunió cap a les 23:30h

