Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS DELEGADES

Núm. de la sessió: 07/2010-2011
Data: 17/03/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:







Pantalons Xandalls
Venda continuada
Festa de l’experimentació
Parada per Sant Jordi
Extraescolars
Dossier quina escola volem

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula en Xutis com a portaveu de la Comissió de Xandalls, informant que hi
va haver un problema amb la goma dels pantalons, doncs era massa estreta. Ja han arribat els
nous pantalons i tots estan correctes.
Per una altra banda s’acorda que els pantalons “sueltos” es posaran a la venda a un preu de 17
euros pels socis de l’AMPA i de 25 euros pels que no ho siguin.
Pel que fa la venda continuada s’acorda exposar dos cartells fixes amb els preus del material
de l’AMPA. Així mateix, també s’acorda rebaixar el preu dels calendaris a 3 euros.
Comissió de festes: Seguidament pren la paraula la comissió de festes, i informa que si volem
porta a la festa en Dani Jiménez, no es pot fer el dia 7 de maig doncs el té ocupat, que si que
ho podria fer el dia 14 de maig.
En Dani Jiménez ens ofereix dues variants, una fer un espectacle únic, com sol fer quan el
contracten per una festa d’un poble,... , o dues, fer dos espectacles molt més encarats a les
escoles. Un per infantil i primer de primària, i un altre per la resta. Per fer aquests dos
espectacles ens cobraria 1500 euros.
Per majoria es vota i s’acorda la segona opció, de fer també tallers pels pares per tenir
entretinguda la mainada en tant es fa l’espectacle que no li correspon per edat.
Així mateix, també s’acorda fer un dinar a l’estil del que es va fer l’any passat a la festa de la
diversitat, on els comensals han de portar suficient dinar com persones són.
En el transcurs de la festa, així com en el dinar hi haurà música ambiental. També si és possible
de forma paral·lela es pintaran els barracons.
Parada Sant Jordi: es proposa que els guanys de la venda de les roses es destini als nois i noies
de sisè per fer l’excursió de fi de curs, per la qual cosa, haurien de poder venir a ajudar-nos en
la venda d’aquestes. Es vota a favor per majoria.
Així mateix, també s’acorda que sols s’encarregaran a tres editorials o distribuïdores, i que
demanarem a l’Ajuntament quatre taules.
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S’acorda fer una motxillada perquè la gent s’apunti a diferents hores per anar a la parada de
Sant Jordi.
Comissió extraescolars: Per ara hi ha apuntats 25 nens al casal de setmana Santa, i que esta
demanat a Bambalina.

Temes pendents per a la convocatòria següent:



Dossier: quina escola volem ser?

Acords i previsions:
-

Venda pantalons xandalls a 17 euro/soci AMPA i a 25 euro/no soci AMPA
Cartells fixes informant dels preus del material de l’AMPA i vendre els calendaris a 3
euros
Fer dos espectacles per en Dani Jiménez a la festa de l’experimentació i entretenir la
mainada amb diversos tallers.
Dinar a l’estil de l’any passat amanit amb música ambiental.
Es demanaran quatre taules per la parada de Sant Jordi.
Motxillada per apuntar-ne gent a la parada de Sant Jordi
Els diners de la venda de roses es destinaran al viatge de fi de curs dels de sisè.
Propera reunió 28/04/2011 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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