Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ DE LES
COMISSIONS DELEGADES
Núm. de la sessió: 06/2009-2010
Data: 30/04/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades: Comissió de festes, Comissió de llibres, comissió d’obres
i Comissió extra-Ampa.
S’excusa l’assistència del President Dani Galindo per motius personals. Ve com a representant
en funcions el Sots president Pere Serrat.

Ordre del dia:
1. Valoració de la festa de la diversitat
2. Valoració de Sant Jordi
3. Sortida al Montgrí
4. Festa de fi de curs

Desenvolupament de la sessió:

Obre el torn de paraula la comissió de llibres; les vendes d’aquest any han anat força bé, el
guany total en llibres aquest any ha estat de 543.70€. A continuació desglossem les vendes i
guanys:
Nombre llibres

Llibres venuts

Percentatge
llibres venuts

Guany

Distri Girona

176

81

46%

173,57 €

Donatius de l'AMPA

61

18

30%

87,00 €

Editorial Baula

245

102

42%

194,16 €

Llibreria Les Voltes

119

41

34%

88,97 €

TOTAL

601

242

40%

543,70 €

Es fa constar que aquest any no es varen vendre llibres de segona ma tal com es va acordar a
la reunió anterior, ja que l’Ampa tenia un donatiu en llibres i DVD que es varen posar a la
venda.
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El cost de les roses va ésser de 330€ i es varen vendre totes les 200 roses comprades més les
roses de paper i de pasta. Es calculen uns guanys amb roses d’uns 400€ aproximats.

Pren la paraula la comissió de festes; Valoració de la festa de la diversitat; Varen assistir
el passat 10 d’abril de 2010 unes 300 persones a la festa de la diversitat de les cultures. La
valoració global ha estat de tot un èxit. Molts pares varen destacar a les mestres els va agradar
tant la festa que de cara a propers anys volen collaborar-hi. Moltes famílies els va servir com a
punt de reunió i per conèixer-se entre ells.
Per part de l’Ajuntament ens varen fer saber que estaven disposats a collaborar en les
despeses de la festa amb uns 200-300€ aproximats, hi ha pendent de passar les factures a
l’Ajuntament per fer-se efectiva l’ajuda.

Fent una valoració general i en vista de l’èxit s’acorda repetir la festa de cara a l’any
vinent. Es proposa canviar de nom la festa per no utilitzar la paraula diversitat (festa de les
cultures, o de la família...), però ja es decidirà en el seu moment quan s’organitzi.
Es proposa també un canvi de data de la festa perquè no s’acosti tant a Sant Jordi.

Pel que fa a la festa de fi de curs la Mar València comenta que ha demanat a l’Associació de
Gospel una collaboració i que han contestat que tenim la seva ajuda pel que necessitem. Calen
unes 20 o 25 persones per poder fer un grup per cantar Gospel, si no s’aconsegueix aquest
nombre no es podrà organitzar la cantada. Es faria amb música de fons i amb una lletra
composta per nosaltres i que fes referència a l’escola. Es creu que és una bona proposta.

Es proposa com a regal a les mestres de fer tasses de cafè personalitzades amb el logotip del
Gegant i un àlbum fotogràfic de la festa de la diversitat.

Comissió extra-Ampa; s’informa que el proper dia 9 de maig es farà una sortida al Montgrí
amb dinar de carn a la brasa a Santa Caterina. S’ha quedat a les 9h a l’escola, i hi ha un total
de 13 famílies apuntades.

Pren el torn la comissió d’obres; Es comenta la carta que s’ha enviat als Serveis Territorials
de Girona.

Torn obert de preguntes i propostes:

Es proposen un seguit de propostes de millora:
-

Es comenta fer una reunió d’assemblea general durant el mes de juny per tal de:
o

Fer resum anual de comptes i exposar-ho en una reunió
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o

Reestructuració

de

les

comissions

delegades;

S’ha

fet

una

llista

de

reestructuració que es comentarà a la següent reunió.
o

Renovació de càrrecs del consell de govern i comissions delegades per fer-ho
abans de finalitzar l’any escolar, i no pas al començament.

-

Els documents de l’AMPA i el material hauria d’estar més organitzat i hi hauria d’haver
uns sèrie de documents que estiguessin a l’escola al nostre armari:

-

o

Estatuts

o

Assegurances

o

Acta de les reunions

o

Subvencions

o

Declaracions...

o

Llistat de contactes i carpetes de les comissions

Es proposa fer una revista d’AMPA o una circular com a sistema de comunicació de
l’AMPA amb les pares.

-

Fer guixeta d’un dia la setmana o al mes per informació i vendes, i aprofitar per
organitzar material d’AMPA.

-

Tenir un calendari amb les tasques i vendes i reunions de l’AMPA.

S’acordarà quines propostes seran acceptades a la propera reunió, ja que som pocs assistents.

Acords i previsions:

-

Propera reunió 14/05/2010 de Comissions delegades

-

Reunió del dia 04/06/2010 d’Assemblea General

La secretària

Vist i plau
El president

(signatura)

(signatura)
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