Acta	
  de	
  la	
  reunió	
  -‐	
  AMPA	
  EL	
  GEGANT	
  DEL	
  REC	
  –	
  Assemblea	
  Ordinària	
  
	
  
Núm.	
  de	
  la	
  sessió:	
  11/2014-‐2015	
  
Data:	
  21-‐5-‐15	
  
Horari:	
  21,00	
  
Lloc:	
  CEIP	
  El	
  Gegant	
  del	
  Rec,	
  aula	
  d’informàtica	
  
Assistents:	
  
President,	
  secretària,	
  membres	
  de	
  les	
  comissions	
  delegades	
  i	
  pares	
  d’alumnes.	
  
	
  
Ordre	
  del	
  dia	
  	
  
Festa final de curs 19/06/2015
S'acorda donar el berenar com cada any.
Llibres de receptes
Parlar amb la Diputació per si els interessa comprar llibres per les biblioteques.
Parlar amb l'Ajuntament per comprar llibres despres d'eleccions.
Presentar-los de cares al setembre.
Millores del pati
S'ha parlat amb la Virginia per fer-ho a principis d'octubre.
Escola nova.
S'acorda fer un contacte a la Direcció General que és qui diu en Bayot que hauria de donar
resposta. En Jaume farà un correu.
Bàsquet
Jornades de portes obertes.
Preinscripcions pel curs vinent.
Novetat: demanen pagament directe al bàsquet Salt, sense passar per l'AMPA.
DIFUSIÓ la fa l'AMPA i els interessats faran l'ingrés directament al curs bàsquet Salt.
Federats 55€ trimestre . Escoleta 35 € trimestre (primer i segon).
Escoleta i premini dimarts i dijous.
Mini dimecres i divendres.
Es proposa motxillada per al setmana que ve per la preinscripció de l'any que ve.
AMPA recull els papers i el club Salt controlarà els pagaments.
S'acorda posar que qui necessiti pagar d'una altra manera en parli amb l'AMPA.
S'accepten nens que no siguin de l'escola per acabar d'omplir les places que puguin quedar vacants.
Places limitades. Es prioritzaran els nens del Gegant del Rec.
L'any que ve tindrem 3 equips federats i un de mini.

S'ha presentat al bàsquet lovers.
Casal tardes de juny.
S'ha enviat motxillada per juny.
Extraescolars
Fer una nova proposta per l'any que ve.
Es proposa convocar una reunió extraordinària per fer la proposta extraescolars que hi pugui ser la
Yolanda.
Valoració de Sant Jordi.
714€ guanys
175 llibres adults distri
224 libres venuts de Baula
300€ roses
341 llibres venuts dels Gegants a la cuina.
El llibre està pagat. !!!
En total hem venut 340 llibres (entre tots). Ull! Caldria comprovar la xifra
Es proposarà tenir una caixa aquí i veure si la Pili els vol custodiar.
Llibres curs vinent.
Es calcula mes o menys mateixes editorials i preus.
Es passarà motxillada al juny x tenir al informació sobre els llibres i poder pagar durant l'estiu.
Es plantejarà tenir un ordinador per facilitar la venda i un sol Excel.
Es demanarà a les mestres Arxiu compartit amb els noms dels nens x facilitar la venda.
Reunió pares p3
Renovar el díptic que es dona.
La Virginia proposa calendari de reunions per l'any que ve per planificar actuacions amb l'AMPA.
La setmana que ve (dimecres 27) al mati, veure si pot anar algun pare a TV3 s buscar el material
que es cedeix. Es farà un correu per veure qui pot anar.
L'escola demana si es pot col·laborar per poder posar projector, pantalles i altaveus a cicle inicial.
900 € per cada equipament.
Un dia de la setmana que ve s'anirà a donar el txec simbòlic als de 6è de que se'ls paga el dinar.
L'ingrés s'haurà de fer la setmana que ve.
Gestor x AMPA
Es decideix declarar-nos insubmisos fiscals. ( ull Gloria, no publicar-ho).
Espiral
S'acorda posar una notícia al web per donar les gràcies a l'Espiral x deixar-nos l'espai.

Renovació càrrecs
Estaria bé trobar gent nova x renovar càrrecs.
Caldrà renovar:
President
Tresoreria
Extraescolars
Tallers de pares
Merchandising
Possibles detalls pels mestres
Espelmes amb parafina
Bloc de notes
Pen drive
Alguna cosa relacionada amb la cuina.
4 euros per mestre. Veure si devantals.
Alumnes de 6è bosses + llibretes.

	
  

