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

Núm. de la sessió: 09/2010-2011
Data: 19/05/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:







Comissió sortides
Casalet de Juny
Venda samarretes
Venda llibres nou curs escolar i carnets
Valoració festa experimentació
Festa final de curs

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la Comissió de sortides, informant que el proper dia 19 de juny es farà
la darrera sortida de famílies consistent en una sortida a peu des de Cala Montgó (L’EscalaL’Estartit) fins a Cala Ferriol, dinar a la mateixa cala i per tornar fer-ho amb un vaixell que ens
deixaria a L’Escala.
Així mateix, s’acorda que el dia 2 de juliol es farà el sopar de pares per acomiadar el curs. No es
pot fer el cap de setmana abans ja que cau en Sant Joan i molta gent ja es fora. Es mirarà de fer
el sopar al restaurant els Jardins de la Mercè si el preu i el meu s’acomoda als dels darrers
sopars.
Comissió extraescolars: del 8 al 22 de juny l’escola fa jornada intensiva de 09.00 h a 13.00h i a
15.00h pels que es queden al menjador, per la qual cosa es proposa fer un casal de 15.00h a
17.00h.
Bambalina ha passat un pressupost de 65 euros/nen, i estem a l’espera del pressupost de la
Laia.
Atès que durant tot el curs s’ha estat treballant sempre amb Bambalina i per variar una mica
en favor dels nens, si la Laia ofereix un pressupost inferior o igual que Bambalina, s’aprova per
majoria que es contracti a la Laia.
Venda de samarretes: La venda de samarretes ha anat bé. A dia d’avui, hi ha talles de la
samarreta del color d’aquest any que ja no en queda. La gent no ha anat comprant de forma
indiferent samarretes de la resta dels colors que hi ha en estoc. És per això, que es proposa
que s’unifiqui el color de les samarretes.
S’aprova per majoria seguir la tònica de fer un color diferent cada any, però per no fer molts
colors diferents, també s’acorda per majoria de jugar només amb tres colors: Lila, taronja i
verd poma, i cada any fer d’un sol color. Per la qual cosa, de cares a l’any vivent es faran de
color verd poma.
Venda llibres curs vinent: S’acorda fer la venda dels llibres del curs vinent durant la primera
setmana del mes de setembre i passar la llista dels llibres que s’han de tenir abans de que
acabi aquest curs.
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S’aprova igualment, que l’expedició dels carnets de soci es faci conjuntament amb la venda
dels llibres. Els carnets s’ompliran a mà anotant el nom i el número de soci, i s’estamparà el
segell de l’AMPA al seu revers o anvers
Així mateix, per agilitzar la venda es proposa fer-la directament al Hall d’infantil, obrint les
portes de banda i banda, i fer passar als d’infantil per l’hort i als de primària per l’altre porta de
l’edifici.
Comissió fetes: Es valora de forma molt positiva l’espectacle d’en Dani Jiménez i de forma
positiva el dinar. Per la pròpia comissió es fa una autocrítica de com va anar la festa, posant
matisos en allò que és millorable. Es vol fer especial menció, en que toca el sol tot el dia al pati
de davant d’infantil, tant al mati com a la tarda, per la qual cosa es necessari l’ús d’un tendal.
En relació a la festa de fi de curs, per la comissió es proposa que acabades les actuacions de les
classes aquest any no es faci sopar, si no un pica-pica obert a tothom que hi assisteixi.
Per majoria s’aprova fer un sopar, igual que la resta dels anys, fent-lo més econòmic, dins del
que sigui possible per que pugi venir molta més gent. S’aprova un menú d’amanida, fideuà i
cafè, i el ja tradicional concurs de postres. En relació a la beguda, s’acorda encarregar-ho tot a
Can Pere de les Flors, així com una caixa de cava etiquetada amb el logotip del Gegant del Rec.
Així mateix, s’informa que per part de l’Escola se’ns ha demanat si pot fer alguna cosa l’AMPA
per la graduació dels alumnes de sisè. S’aprova no fer res com a AMPA per la graduació. Això
si. S’ajudarà a l’escola amb el que es pugi.
En relació a les mestres, es farà un regal a totes elles i per l’equip directiu que ens deixa aquest
any, a més a més, un ram de flors.

Acords i previsions:
-

Sortida a Cala Ferriol el dia 19 de juny
Sopar pares el dia 2 de juliol
Casalet de juny a càrrec de la Laia
Colors de la samarreta del Gegant del Rec: Lila, Taronja i Verd poma
L’any que ve, toca fer: Verd poma
Venda de llibres del curs vivent la primera setmana de setembre
Entrega de carnet de soci al mateix moment de la venda.
Bona valoració de la festa de l’experimentació
Al pati de davant toca el sol tot el matí i tota la tarda.
Es fa sopar de fi de curs. Es farà amanida+fideuà

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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