Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - ASSEMBLEA GENERAL

Núm. de la sessió: 11/2011-2012
Data: 21/06/2012
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Entrada de l’Escola

Assistents:















Yolanda Baldomero
Pere Serrat
Èlia Llinàs
Francesc Ferrés
Maria José Navajas
Glòria Fàbrega
Òscar Pau
Jaume Borràs
Carme Fortià
Glòria Deulofeu
Elisana Ribeiro
David Garcia
Ramón Fernández
Eli Mazarico

Ordre del dia:




Renovació de càrrecs de la Junta de Govern
Modificació dels estatuts
Repàs de les Comissions Delegades

Desenvolupament de la sessió:
Renovació de càrrecs:
S’excusa l’assistència de la presidenta Luciana Glogowsky, que ha marxat fora del país i ha
escolaritzat el seu fill fora de l’escola i que actua en el seu càrrec el vicepresident Pere Serrat.
Per aquest motiu, per pèrdua de la condició de soci i per tant de càrrec de presidenta es
convoca aquesta assemblea general.
Presenten també la seva renúncia al càrrec el vicepresident Pere Serrat i la secretària Glòria
Deulofeu, per motius personals i perquè es creu que un canvi afavorirà una millora en la
incorporació de nova participació a la junta directiva i a l’AMPA.
Es presenten els candidats Òscar Pau com a president i Glòria Fàbrega com a secretària, el
càrrec de vicepresident queda desert.
Tots els assistents voten a favor dels càrrecs, cap abstenció i cap vot en contra.
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Conforme amb el que s’estableix a la Llei 4/2008 del Codi Civil de Catalunya, s’acorda que
s’expedeixi per la secretaria certificat suficient, per procedir a la presentar la corresponent
sol·licitud davant de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del canvi parcial dels
càrrecs que formen la nova Junta directiva.
De manera que la composició de la junta de govern de l’AMPA queda de la següent manera:
-

President:

-

Vicepresident: desert

-

Secretaria:

Glòria Fàbrega amb DNI 40311309Z

-

Tresorera:

Maria Dolors Mancebo, amb DNI 40343227P

-

Vicetresorera: Èlia Llinàs, amb DNI 40340546H

-

Vocals:

Òscar Pau, amb DNI 40328934K

Francesc Ferrés, amb DNI 40323370T
Yolanda Baldomero, amb DNI 40346333D
Mari Mas, amb DNI 40334945Y
Maria Jose Navajas, amb DNI 43677122F
Sebastien Gardavoir, amb NIE X2781714W

Seguidament s’exposa una modificació dels estatuts de l’AMPA, es proposa la modificació del
nom de l’associació per AMPA El Gegant del Rec i l’anulació de AMPA CEIP Nou de Salt (El
Gegant del Rec) i un seguit de canvis dels estatuts per a adaptar-los a la nova llei 4/2008 del
Codi Civil de Catalunya.
Es fa la lectura dels estatuts i es procedeix a votar-ne l’aprovació. S’aproven per unanimitat.

Repàs de les comissions delegades:
Tresoreria: El balanç és bó, no hi ha dèficit, la festa fi de curs ha tingut un cost de 270€, queda
pendent rebre de l’escola una 2000€ del servei de permanència de la 6a hora i a nosaltres ens
queda pendent una donació a l’escola per material o pel que necessitin de 600€ que es va
acordar fer-ho al curs vinent. Es presentaran els balanços al setembre.
Comissió equipament i material: La comanda de xandalls i samarretes per la venda de
setembre ja està feta i arribarà durant aquest estiu. Hi haurà totes les talles. Les bates canvien
de butxaca a petició de pares que deien que eren massa grans, es faran més petites (15x23cm)
i sense la costura central. Samarretes en 3 colors, lila, taronja i verd. Es mantindran els preus
de tots els articles encara que els xandalls ens els apugen 0.50€.
Pel que fa a la venda continuada ha anat molt bé tot el curs, hi ha hagut molta gent que ha
vingut a comprar els dies assenyalats i ha estat molt efectiu sobretot quan s’ha avançat la
venda per raó de les excursions.
Comissió pati de primària i escola nova: Es farà una passera amb sortida al passadís que
comunica a la piscina, ens falta la confirmació final de l’ajuntament que es farà. L’Ajuntament
va dir que hi hauria un conserge que durant el mes d’agost vindria a regar les plantes del pati,
a la última reunió del consell escolar ens ho varen confirmar. Pel que fa a l’escola nova el
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Director dels Serveis Territorials Sr. Bayot i el Regidor Sr. Fàbregas varen confirmar que la
licitació entraria pel 2013, però que no ho podien assegurar al 100%.
S’acorda fer alguna actuació pel primer dia del curs per reclamar l’escola nova, com per
exemple fer una classe amb els nens de primària al solar, es plantejarà al proper Consell
Escolar de la setmana vinent.
Equip de Bàsquet: Ens presenta un catàleg amb 4 equips de samarreta i pantalons per triar, es
decideix el de color verd, ja que segueix la línia de colors del Gegant. El preu de l’equipació és
de 15€. S’acorda que a principis de setembre es lligarà tot i s’intentarà buscar un patrocinador.
S’intentarà fer 2 grups d’edats: 2n a 6è, no se’n faran de més petits, 2n, 3r i 4t – 5è i 6è.
Comissió Extraescolars: Encara està tot per preparar pel curs vinent. L’acollida matinal
s’autofinança, no hi ha cap guany ja que varem abaixar el preu. La única activitat que no ha
funcionat ha estat els tastets de tarda, la resta totes plenes i molt bé.
Per l’any vinent no hi haurà la possibilitat de fer extraescolars de migdia ja que els servi de
menjador és de 13 a 15h i la llei marca que els nens han de fer 1 hora de descans i per tant no
hi ha temps suficient per programar activitats.
A l’activitat de piscina segurament ens incrementaran la quota i per tant haurem d’apujar
preus.
Des del primer dia hi haurà acollida matinal i començaran les activitats a l’octubre.
Comissió Sortides: La propera sortida programada es farà el dia 01/07. Anirem a la platja de
Colera en tren, s’ha de pagar el bitllet que val 4.30€ i depenent dels que siguem podrem agafar
un bonus i serà més barat. Els menors de 4 anys no paguen.
Hora de la sortida: 9.30 a la Renfe a Girona, el tren surt a les 10:23h i la tornada es farà com a
molt tard arribar a les 19:40h a Girona.
Comissió de Festes: Es fa una valoració positiva de les festes d’aquest curs. El berenar de la
festa fi de curs va anar molt bé, la festa del circ hi va haver moltíssima participació i el tió de
Nadal va sortir qüasi gratuït. La comissió fa constar que cada vegada més costa molt de trobar
donacions i que ens haurem de plantejar haver de pagar més si volem continuar fent el mateix.
Es proposa fer un servei de bar a les festes, la idea és molt ben acollida pels assistents.
La comissió comenta que està fent un pen-drive amb tota la informació de les festes que hem
fet.
Comissió de Llibres: Es vendran els llibres de text pel curs vinent els dies 5, 6 i 7 de setembre a
les 17h. El mateix divendres dia 7 hi ha la reunió als pares de P3. La quota d’inscripció de
l’AMPA o s’apuja es manté a 20€.
Preus de llibres, com sempre s’ha igualat els preus entre els cursos perquè els de més cost
siguin més econòmics; infantil paguen 1€ més, queda el mateix preu que l’any passat i primària
són bastant més barats. L’¡AMPA no guanya res amb la venda dels llibres.
Dia 03/09 es queda per fer les bosses, la comissió enviarà un correu per recordar-ho i convocar
l’hora.
Comissió Menjador: Arrel de la reunió que hi va haver per parlar de l’accident en la festa de fi
de menjador en que en Guiu Borràs de P4 es va trencar el braç, s’acorda de fer una queixa
formal de totes les incidències del servei de menjador per a presentar-la al Consell Comarcal,
ja que en aquest reunió en van dir que la via és presentar queixes formals.
La queixa es presentarà el de juliol perquè hi facin alguna cosa per setembre. Principals
queixes:
- Els nens no es reten les mans amb aigua i sabó
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- No es renten les ferides ni es fa cures amb aigua fisiològica ni tirites
- Queixes respecte a una monitora en concret; la Lídia que ve a treballar amb sabates de taló
de més de 10cm, utilitza un llenguatge barruer i crida molt. En el cas de l'incient d'en Guiu no
va seguir cap protocol d'actuació i va abandonar un nen amb el braç trencat, els pares no la
volen com a monitora.
- Volem una atenció idònia per l'edat dels nens de P3 a P5 que no considerem que sigui
l'adequada i no segueix la mateixa línia educativa de l'escola.
I les altres que puguin sorgir.
Pel que fa al resultat de les enquestes les penjarem al web quan estiguin i al cartell de cares a
setembre.

Altres:
 Es comenta la última reunió del Pla de l’Entorn en que no hi haurà subvencions aquest
curs vinent però si que continuaran les del Pla Català de l’Esport.


Es crea una nova comissió de tallers de pares.

Resultat de les persones participants a les comissions de treball pel curs vinent:
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS:
Yolanda Baldomero
Carme Fortià (piscina p3 a p5, últim trimestre)
Carla Ortega
Òscar Pau
Ramón Fernandez (Equip de bàsquet)
COMISSIÓ DE TALLERS DE PARES:
Elisana Ribeiro
Eli Mazarico
COMISSIÓ DE FESTES:
Maria José Navajas
Mar València
Marta Teixidor
Esther Font
David García
COMISSIÓ LLIBRES:
Maria Dolors Mancebo
Paula Juncà
Èlia Llinàs
COMISSIÓ EQUIPAMENT i MATERIAL:
Francesc Ferrés (Xutis)
COMISSIÓ MENJADOR:
Glòria Deulofeu
Margarida Solé
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COMISSIÓ SORTIDES o EXTRA-AMPA:
Carme Fortià
Àlex Penadès
COMISSIÓ MILLORES PATI PRIMÀRIA:
Jaume Borràs
Sergi Bonet
Paula Juncà
Ramón Fernandez
COMISSIÓ COMUNICACIÓ:
Pere Serrat
Èlia Llinàs
A principi de curs s’obrirà la participació a les Comissions Delegades per a tothom que s’hi
vulgui apuntar.

La secretaria

Vist i plau
El President

(signatura)

(signatura)
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