Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General
Núm. de la sessió: 10/2011-2012
Data: 17/05/2012
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Vicepresident, tresoreres, secretaria, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.
Ordre del dia:
 Valoració de Sant Jordi
 Donació a l’escola
 Festa fi de curs
 Casalet de juny
 Sortida
 Equip de bàsquet

Desenvolupament de la sessió:
Valoració de Sant Jordi. Hem obtingut un benefici de 400€ aprox. entre la venda de roses i
llibres. Pels alumnes de sisè es decideix pagar-los el dinar que és la única cosa que no tenen
coberta a l’excursió de Port Aventura, per tant calculem que es farà una donació de 10€ per
alumne més dos professors (20 menús), un total de 200€.
Es farà una entrega simbòlica a l’aula amb un “Val per...”, ho gestionaran les tresoreres. Es
decideix també fer-los un regal als nens de 6è amb uns DVD de l’Astèrix i Tintin que l’Ampa
encara té de vendes anteriors.
Donació a l’escola. S’ha parlat amb l’Escola dels 600€ acordat de donar de les subvencions
rebudes, però l’Escola comenta que ara no els necessita, per tant s’ha acordat amb l’Escola
que es guardaran aquests diners pel curs vinent per poder afrontar algunes retallades.
Festa fi de curs. Tots els permisos ja estan concedits. No es farà el sopar tal com es va acordar i
l’escola està d’acord en fer un berenar pels nens de pa amb xocolata (i menjar especial pels
nens amb problemes alimentaris). S’anunciarà que l’Ampa organitza aquest berenar.
Es proposa fer una cantada de pares; es farà un e-mail amb propostes i engrescant a la
participació. S’acorda el proper dijous 24 de maig a les 17h quedar a l’escola per organitzar-ho.
Per la festa de fi d’activitat de la Psicoestimulació creativa, igual que l’any passat es farà en un
altre dia que la festa fi de curs i un berenar en que els pares portaran el pica-pica entre tots
com l’any passat. La Comissió ja informarà del dia que es farà l’espectacle.
Casalet de juny. Hi ha dos pressupostos, Malic (la Laia) 50€ per fer psicoestimulació creativa i
jocs, i Bambalina 40€ que plantejen diferents jocs. Es vota pel pressupost més econòmic ja que
les famílies que contracten aquest casal és perquè realment el necessiten per horaris. Per tant
s’escull Bambalina.
Sortides. La comissió proposa una sortida en bicicleta des de Salt fins a la font d’en Coromines
(Sant Gregori) i dinar pollastres a l’ast. Es proposa fer-la el dia 27 de maig. La comissió ja
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informarà dels dies de venda dels tiquets, que segurament seran els 3 dies de classe abans de
la sortida, i del preu.
Equip de bàsquet. En Ramón informa que tira endavant l’equip de bàsquet de pares, que ho
ha anat comentant a gent i que de moment ja hi ha 15 o 16 persones que s’hi apunten i per
tant ja es podria engegar. A la propera reunió ho comentarà.

La secretaria

(signatura)

Vist i plau
El Vicepresident

(signatura)
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