Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 08/2008-2009
Data: 29/05/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Reunió a la Conselleria
2. Sant Jordi
3. Festa fi de curs
4. Samarretes
5. Casalet de juny
6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Reunió a la Conselleria
El president Dani Galindo ha explicat la reunió que varem tenir a la conselleria. Ena Va atendre
la Sra Josefa Beltran, directora del programa de descentralització del conseller, hi va assisitir
també el Sr Andreu Otero.
Varem exposar la situació de l’Escola i la manca de resposta per part de l’administració i els
servis Territorials, varem exposar també la falta de credibilitat del Sr. Otero en què ens va
prometre que estàvem a les llistes de prioritats pel 2009 i no ha estat així.
La Sra Josefa, ens ha donat esperances, que veuen la nostra necessitat i estaran al cas del
projecte de les obres. Ens ha donat el seu telèfon de contacte per qualsevol cosa.
Esperem que amb aquesta reunió el Sr. Otero es posi més en marxa amb les gestions
oportunes.
Estat actual:
Durant el mes de març es va aprovar els terrenys per urbanisme.
El 15/06 hi ha prevista l’aprovació de la requalificació dels terrenys per part de l’Ajuntament i la
cessió a Ensenyament.
La comissió estarà al cas de si és així.

- 1 de 3 -

Sant Jordi
La valoració econòmica ha estat de 834.01€, dels quals es calcula que una 200€ varen ser de la
venda de roses.
Es creu que varem quedar curts de taula i es veien poc els de segona ma. Per l’any vinent
demanarem més taula, i també més roses, se n’haurien de comprar almenys 150 unitats.
Pel que fa als llibres es creu que més unitats del mateix també es vendrien bé , ja que molts
només hi havia 1 unitat o 2.
La música que va sobrar de segona ma l’Escola n’utilitza, nosaltres hi estem d’acord a regalar-la
a l’Escola.

Festa fi de curs
El grup de música és Ramon Roma.
El Menú serà fideuà a un preu de 5.05€ de cost. Preu del sopar:
8€ socis
10€ no socis
Nens gratis acompanyats d’adult
El proper dilluns es farà una motxillada i la venda de tiquets serà els dies 3, 4 i 5 a les 17h.
S’acorda fer un segell de l’AMPA ja que a la llarga el necessitarem.
Pel que fa al local, si el divendres 19 hi ha previsió de pluja, buscarem d’urgència un local.
S’acorda que preguntarem a la propera reunió de Consell escolar què els agradaria a les
mestres com a regal de fi de curs.

Samarretes
S’han venut un total de 68 samarretes.

Casalet de juny
16 nens apuntats
Hi haurà doncs 2 monitores; la Laia i una altra.

La comissió d’extraescolars comenta que s’ha rebut una queixa d’una mare de l’acollida matinal
en quant a la puntualitat i a l’atenció rebuda per part del monitor. S’acorda demanar més
pressupostos per l’any vinent.

Llibres de text
Direcció ha comentat que encara no tenen els llibres escollits, els falta els cursos de 5è i 6è.
Es proposa fer una reunió al juliol per aquests temes.
Per anunciar la venda de llibres es proposa penjar un cartell i motxillada.
Dies de la venda de llibres: 7 i 8 de setembre.

Acords i previsions:
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-

Data de la propera reunió: 3 de juliol a les 21:30h.

-

Preu del sopar fi de curs: 8€ socis, 10€ no socis, nens gratis

-

Grup de música Ramón Roma.

-

Dies de la venda de llibres 7 i 8 de setembre.

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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