Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 02/2008-2009
Data: 08/10/2008
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Comissions Delegades i Junta de Govern.

Ordre del dia:
1. Seguiment de tasques de les Comissions Delegades: Extraescolars, Xandalls,
Web/calendari, Menjador i Festes
2. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Obra la sessió la Comissió d’Extraescolars;
Informen que les activitats s’estan duent a terme de forma correcta. Totes estan cobertes amb
el número necessari d’alumnes:
-

Acollida matinal: entre 5 i 7 alumnes

-

Activitat de migdia: apuntats 14 alumnes 6 P3 i 8 de P4.

Seguidament, i de cares a les festes nadalenques, pels dies que l’escola fa festa però són
laborables, i ja que l’Ajuntament no organitza cap casalet per aquestes dates i per no dependre
d’altres escoles privades, la comissió d’Extraescolars proposa que fem el nostre propi casalet.
Es proposa buscar diferents pressupostos, a part de mirar l’Empresa en que treballem els
extraescolars, 3 pressupostos diferents a ser possible, i triar aquell que doni major oferta i que
estigui millor de preu, ja que no hi ha cap subvenció per a aquesta activitat.

Torn de la Comissió de xandalls: S’acorda que en Pere enviï a l’empresa de xandalls 2 o 3
logos del Gegant i esperarem les propostes, en principi s’acorda que davant anirà el gegant
cosit en petit i darrera serigrafiat en gran tant el propi gegant com CEIP Salt El Gegant del Rec.
Així mateix, s’acorda que la resposta sigui lliurada directament a la Comissió de Xandalls.

- 1 de 3 -

Comissió Web/Calendari; Per la comissió es proposa fer un sol calendari per a tota l’Escola
de 12 fulles, una per cada mes i cada fulla una foto de la classe. Atès que sols tenim 10 classes
i hi ha 12 fulles es proposa que les dues restants hi sortint les mestres d’Infantil i primària.

Tothom hi esta d’acord. Tant en el format com en que hi sortint les mestres.

Sembla ser que hi ha una oferta de la casa Princolor, que per una tirada d’entre 100 a 300
calendaris ens sortiria per 3.55€+IVA cadascun.

S’acorda que la comissió miri l’esmentada oferta, així com es demanin diferents pressupostos, i
es trií la que més ens convingui.

Comissió de menjador; En xutis, com a representant de la comissió informa totes les
diligències i reunions que s’han fet fins el dia d’avui per saber exactament el funcionament del
menjador, qui és el responsable, així com quina responsabilitat té l’escola o si posa algun mitja.
Així mateix, llegeix un full explicatiu per aclarir els diferents punts.

S’acorda que l’esmentat full sigui passat en forma de “motxillada” a tots els alumnes.

Comissió de festes; Informen pel que fa a les festes del Tió i la festa de fi de curs, s’estan
lliurant cartes amb força antelació a totes les empreses que hi van collaborar l’any passat.
Pel que fa a la castanyada, informen que el forn per fer castanyes l’ha fet en Javi Espinar (pare
de l’Àlex de P-4). Avui mateix, en Dani Galindo l’ha dut a soldar, i estarà llest per la festa.
D’aquest punt s’informarà a la Directora que no hi ha cap problema per celebrar-ho el dia 30
d’octubre, ja que tindrem el nostre propi i no haurem de compartir el del Pla.

S’acorda que la sortida de pares i fills per anar buscar castanyes es realitzarà

Seguidament finalitzat el seguiment de les diferents comissions, s’obre el torn obert
de paraules. Diferents persones s’animen a formar part de les comissions. Exactament: A la
de Xandalls s’afegeix la Montse Pujades, a la de festes la Mar València, a la de batessamarretes la Luci, i a la de calendaris en David Riquiara i l’Agnes Amat.

En Pere Serrat, seguidament exposa el funcionament de la Coordinadora d’AMPAS de Salt,
animant a l’AMPA del Gegant del Rec a participar-hi.
Per unanimitat s’aprova participar en la Coordinadora, cedint l’espai de l’AMPA del Gegant del
Rec per fer les reunions la Coordinadora. Així mateix el propi Pere ens anirà informant de les
activitats que vagi realitzant la Coordinadora. La
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Acords i previsions:

-

En veure com van progressant les tasques de les comissions es programarà una reunió de
seguiment de les comissions.

-

Posada en marxa de la pàgina web en aquest curs, que se n’encarregarà la comissió
pertinent.

-

Posada en marxa del casalet de Nadal i Juny, que se n’encarregarà la comissió pertinent.

-

Entrar a formar part de la Coordinadora d’AMPAS de Salt.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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