Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC – Assemblea Ordinària
Núm. de la sessió: 8/2016-2017
Data: 20-4-17
Horari: 21,00
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
President, secretària, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

SANT JORDI:
Tot preparat i llest per diumenge, s’ha fet un doodle on la gent s’ha apuntat per fer els
torns.
S’ha quedat a les 8’15 al passegi pel començar el primer torn.
FESTA DE LES FAMILIES:
Sembla que va agradar molt, no hem rebut cap queixa.
VALORACIONS:







Muntar el dia abans va ser molt bona idea, realment es va poder aprofitar molt
més el dissabte matí, atès que altres anys esmerçàvem molt temps muntant
taules i cadires, fer-ho divendres tarda va provocar que vingués força gent a
ajudar i ràpidament es va tenir llest.
Valorem que potser no cal portar pa, els menjars que es porten no en
requereixen i sempre en sobre.
Els tallers van estar molt bé a tot arreu.
De cares a l’any vinent demanarem un equip de música més potent.
Aquest any, el pressupost ha estat baix, perquè l’espectacle va ser voluntari i
ningú va cobrar, aquest any, valorem molt positivament que hi hagués tanta gent
col·laborant d’entitats saltenques i de Girona

ESCOLA NOVA:
S’ha presentat 40 equips d’arquitectes al concurs, n’han quedat 20 en la primera slecció
i ara en la segona selecció només 5 que han de presentar proposta gràfica abans del 3
de maig i a finals de maig s’obriran els sobres per triar la que tingui més punts. Després
l’elegit tindrà 2/3 mesos per fer el projecte però no hi ha data confirmada.
COMISSIÓ SORTIDES
21 de maig sortida amb bicicleta
10-11 de juny acampada

REUNIÓ ESCOLA















La brigada ha tallat els arbres secs del pati
L’ajuntament ha enviat una carta explicant-ho i comentant que es replantaran.
Potser caldrà tallar-ne algun més i caldrà fer alguna actuació de cares a tenir
ombres al pati durant el curs vinent.
D’aquí a 2 setmanes es l’escola pensarà els llibres pel curs vinent i elles mateixes
faran la comanda.
Hort: no s’ha trobat a ningú pel manteniment. Resta pendent
Caseta bauhaus: continua mancant trobar un dia per arreglar-ho, si es pogués
trobar un dia al matí es podria comptar amb l’ajuda dels conserges. En jaume
parlarà amb en xevi .
Aïllar els sostre del menjador costaria 500-600€ es buscarà alguna mentre de
finançar-ho. Es pintarà blanc.
S’han fet dos reunions amb el menjador.
En una primera reunió es van avaluar els resultats de l’enquesta i es van explicar
els problemes que demostrava l’empresa que ofereix el menjar i monitoratge
(no compliment de ratios en les substitucions i no manteniment del calor)
Es va fer una segons reunió i es va explicar que el problema del calor és en el
moment de canviar de primer a segon plat... Quan la coordinadora estava de
baixa s’observaven més mancances que ara es van solventant i hi ha aquest
compromís.
Les inscripcions han anat bé.

