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

Núm. de la sessió: 10/2010-2011
Data: 28/06/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, entrada de l’Escola
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes
Ordre del dia:






Venda llibres nou curs escolar i carnets
Balanç econòmic del curs
Extraescolars curs vinent
Venda de xandalls
Instal·lacions de primària

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la Comissió de llibres. HI haurà 3 dies de venda, seran els dies 7, 8 i 9
de setembre les 17h. La reunió pels pares de P3 és el dia 07/09 a les 10 del matí i també es farà
venda per ells.
Es queda pel dia 02/09 a les 21h a l’aula d’informàtica per la preparació dels llibres i material.
Pel que fa referència al preu de venda, a primària es ven per sota dels preu de cost i infantil es
manté el PVP recomanat. No hi guanyem quasi res. El curs més car és 75€ i en general surten
més econòmica que en una llibreria.
S’acorda per unanimitat que el preu de la quota de l’AMPA es manté igual: 20€ per família.
Tresoreria: Balanç de les despeses d’aquest any. Les tresoreres han presentat un resum dels
comptes d’aquest any. Que s’han aprovat per unanimitat.
Resum del balanç:
Despeses totals: 46312.44€
Guanys totals: 48648.00€
Resum:
Festa experimentació: -1775.92€
Extraescolars: -3334.00€
Festa fi de curs: -190.10€
Tió: -295.45€
Varis: -6059.96€
Quotes AMPA: 4440.00€
Llibres de text: 1875.56€
Sant Jordi: 325.84€
Subvencions: 5188.00€ (pendent rebre algunes)
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Hi ha un sobrant de l’any anterior de 2335.56€. S’acorda que amb aquest sobrant es rebaixarà
la quota de l’acollida matinal ja que és l’activitat més cara. Es podria calcular que els fixes
costés uns 90€/trimestre aprox. i un 25% de descompte pels germans, pels eventuals uns
2€/dia.
Extraescolars: La comissió ja està preparant les activitats per setembre. Es manté les mateixes
contractacions que cada any amb Laia Cristià, Bambalina i AngloSchool Salt. Aquest any vinent
les activitats seran anuals, excepte P3 que es podran afegir després del primer trimestre, el
pagament però serà trimestral, l’AMPA farà recordatori, la falta de pagament serà la baixa de
l’activitat.
Els preus de les activitats seran els mateixos que l’any anterior.

Venda de xandalls: Hi ha hagut venda de samarretes al llarg del curs i de talles 4 i 5 queden
molt poques. Tal com es va acordar es demanaran les noves de color verd poma i s’en
demanaran per la venda al setembre.
Comanda:
30 unitats talla 3
40 unitats talla 4 i 5
Algunes de talla 6-8 i talla 10-12
Per la resta de venda hi ha estoc de tot, si un cas en faltessin durant la venda farem un rebut i
comanda especial a posteriori.
Instal·lacions de primària: Es mirarà la viabilitat de un doble sostre o ventiladors o aire
condicionat. La presidenta al Juliol intentarà una reunió amb l’Ajuntament per parlar de les
modificacions.

Acords i previsions:
-

Venda de llibres 2011-2012 i material escolar dies 7,8 i 9 de setembre
Queden aprovats els comptes anuals
S’acorda invertir el romanent en abaratir l’acollida matinal
S’acorda mantenir els preus de les activitats extraescolars pel curs vinent
S’acorda comprar més estoc de samarretes

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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