Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS
DELEGADES
Núm. de la sessió: 07/2008-2009
Data: 30/04/2009
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades.

Ordre del dia:
1. Valoració i recompte Sant Jordi, venda de llibres i roses...
2. Casalet de juny
3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
RECOMPTE VENTES ST. JORDI
S’ha fet el recompte de ventes de llibres, roses i samarretes que hem fet durant la diada de st.
Jordi 2009. En general es valora molt positivament la parada, la participació i el bon ambient
que s’hi va crear.
Hem venut llibres de l’editorial BAULA, DISTRI-GIRONA i LES VOLTES, samarretes de la llibreria
Les Voltes, llibres de VABAU, roses naturals, roses fetes a ma i llibres i música de segona ma.

Editorial BAULA

DISTRI-GIRONA

Total de llibres disponibles: 198

Total de llibres disponibles: 80

Total de llibres venuts: 100

Total de llibres venuts: 49

Guany per l’AMPA: 265.84€

Guany per l’AMPA: 88,00€

Roses naturals
Total de roses disponibles: 100
Total de roses venudes: 100
Guany per l’AMPA: 200€

** Queda pendent fer la valoració econòmica dels llibres i samarretes de la llibreria LES
VOLTES, dels “llibres peix” de VABAU i de les roses fetes a ma. Un cop es tinguin aquestes
dades en podrem fer el recompte TOTAL de guany per l’ampa del dia de St. Jordi.
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Aprofitant el recompte dels llibres sobrants, s’ha fet endreça de l’espai que l’ampa disposa a
l’escola, fent neteja del baul i lleixes properes. S’ha empaquetat en una caixa tot el material
sobrant de fer les roses, així com la senyera, lona, etc... per a la seva utilització quan calgui.
S’ha guardat a la sala de professors, a dalt de tot de l’armari d’entrant a ma esquerre.
Pel que fa als llibres de segona ma sobrants, l’Èlia s’ofereix per parlar amb l’escola per tal de
que ens puguin destinar una espai per desar-los i aixi poder-los tornar a oferir pel st jordi
proper.

CASALET DE JUNY
Tenim 2 propostes sobre la taula, la de Bambalina (acollida, extraescolars...) i la de la Laia
Lopez (la que ens fa extraescolar de migdia) amb pressupostos molt semblants. Hi ha la
possibilitat de que es faci conjuntamnet amb els nens del ceip Devesa de Salt, però falta
confirmar.
Es decideix que la comissió d’extraescolars valorarà i escollirà la més convenient.

FESTA DIVERSITAT
Donada la falta de propostes concretes i que ja sen’s tira a sobre el final de curs, es decideix
aplaçar-la fins el curs vinent amb la intenció de poder-ho preparar més bé.

LLIBRES DE TEXT 2009-10
L’Èlia i la Paula proposen crear una nova comissió que elles mateixes representarien amb la
intenció d’organitzar la venta dels llibres de text del curs vinent per tal de poder-los ofertar els a
final d’aquest curs o els primers dies de setembre abans de l’inici escolar, evitant així els mal de
caps i caos de l’inici de curs. En parlaran amb l’escola per posar-se d’acord.

SAMARRETES D’EL GEGANT
La Montse ens informa que són al forn. S’estan fent i ben aviat les rebrem a l’escola. Via correu
electrònic en decidirem el preu i els dies i torns de la paradeta. Es farà cartell i motxillada
anunciant-ho.

SOPAR AMPA
Hi ha la voluntat de fer un sopar, com l’any passat, per la gent de l’ampa. Probablement al
Muriel, a la plaça del teatre i pagant-s’ho cadascú. Falta concretar data ( juny? ).
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Acords i previsions:

-

Data de la propera reunió: divendres 29 de maig a les 21:30h.

-

Decidir i ofertar casalet de juny

-

Decidir preus samarretes del Gegant i fer paradeta per vendre-les.

-

Engegar nova comissió llibres de text

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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