Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 09/2008-2009
Data: 03/07/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Resum de comptes curs 2008-2009
2. Llibres de text

Desenvolupament de la sessió:

El president Dani Galindo exposa que l’any vinent serà l’any de la multiculturalitat, per tant
ajornem la festa i la relacionem, es parlarà amb les mestres per veure com podem fer que tots
els pares hi collaborin.

Resum de comptes del curs 2008-2009
Quedava pagar els extraescolars i part del casalet de juny, del que l’AMPA tenia no ha arribat a
poder fer front a les despeses, l’escola ha fet una transferència de 2340€ que l’AMPA retornarà
quan pugui.

Pendent de rebre:
-

Subvencions de l’Ajuntament pels extraescolars

-

Subvencions d’Entitats (100€ cap a l’octubre)

-

L’acollida matinal ens ha estat denegada.

-

Subvenció de la Generalitat del Dept. de Governació, Acció Social i Ciutadania.

S’acorda que per l’any que ve s’hauria de controlar més els costos i poder fer previsions.

Llibres de text
Ja estan tots amb el preu posat. Aquest any hem ajustat més els preus, són més econòmics.
Els llibres estan demanats perquè arribin el dia 1 al 4 de setembre, es quedarà el dia 04/09 a
les 21h per preparar la venda.
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Festa fi de curs
Es va recaptar 1031€ del preu del menú. El cost de la festa va ser de 2061€.
L’any vinent mirarem de tenir un fons per la festa perquè no sigui deficitària.

Xandalls
S’hauria de fer comanda de xandalls per novembre, els 3 pares que es varen queixar tindran
gratuït el xandall l’any vinent.

Acords i previsions:

-

Dia 4/09 preparació dels llibres a les 21.30h a l’Escola.

-

Comanda de xandalls al novembre

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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