Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ COMISSIONS DELEGADES

Núm. de la sessió: 03/2010-2011
Data: 18/11/2010
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:















Venda xandall: dies, preus, gent disponible
Valoració de la urgència de la compra de bates i debat sobre la necessitat d'una venda
més continuada durant l'any d'estoc amb la col·laboració de l'escola
Valoració de la venda de llibres de text i material curs 2010-2011, previsió i bases per a
la venda del curs 2011-2012
Tresoreria: resum nombre de socis per al curs 2010-2011, guanys quotes 2010-2011
Venda de calendari
Venda de llibre de fotos Festa de la diversitat
Valoració Castanyada
Tió i Festa de Nadal
Informació: Consell escolar; reunió de l'Escola amb Ensenyament; demandes a
l'Ajuntament de millores per a l'escola...
Ajuda per sortida al teatre
Carnets, casal de Nadal
Dossier: quina escola volem ser!
Borsa de cangurs
Subvenció la Caixa

Desenvolupament de la sessió:
La Presidenta comenta que com que tenim el temps limitat, només es tractaran els temes més
importants i de més urgència. Quedant els punts pendents per la següent convocatòria.
Obre el torn la Comissió d’Equipament, comenta que els xandalls model encara no estan fets,
s’ha demanat 1 patró de cada talla per mostra per poder vendre.
Quan els xandalls estiguin es passarà un correu electrònic a tothom convocant pels dies de
venda, es preveu per la setmana del 29/11 o la següent.
El preu final de cost és de 25€+IVA, s’aprova per unanimitat un preu de venda de :
Socis AMPA: 30€
NO Socis AMPA: 40€
Pel que fa a les bates, es faran el mateix model i colors que l’any anterior, però al canviar de
proveïdor, es farà el coll més reforçat i la roba de més qualitat, també inclou en el mateix preu
el serigrafiat del logotip de l’escola a la butxaca de la bata. El preu de cost és de 10€+IVA.
Preu de venda, aprovat per unanimitat:
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Socis AMPA: 12€
NO Socis AMPA: 15€
Es farà comanda de les talles que falten i durant juny-juliol la previsió per l’any vinent.
Torn per la Comissió de comunicacions i calendari: Els calendaris ja estaran confeccionats la
setmana vinent i arribaran en uns 8-10 dies, per tant la setmana del 13 de desembre. Aquest
any es preu demanar-ne uns 425, ja que l’any anterior varem fer curt.
Preu del calendari, aprovat per unanimitat:
Socis AMPA: 6€
NO Socis AMPA: 10€
Si tot arriba en el període que s’espera, no coincidirà la venda de xandalls i de calendaris, per
tant si es poden fer conjuntament es farà i si no es faran vendes a part.
Pel que fa al llibre fotogràfic que es va confeccionar de la Festa de la Diversitat, també estarà a
disposició de l’encàrrec per qui el vulgui comprar.
Venda de llibres i material escolar: Finalment tenim el balanç de la venda de llibres, de la
venda de llibres i material escolar se n’ha obtingut un benefici aproximat de 1800€ i de les
quotes dels socis de l’AMPA, de 4400€ de benefici.
Aquest beneficis es pensaran com es dedicaran per benefici de l’Escola, com per exemple les
ajudes per anar al Teatre, uns 600€ aprox., i hi ha la proposta de comprar material que
necessiti l’Escola com un canó projector...
Valoració de la castanyada; per part de la comissió de festes, varen comentar que no va fer
falta comprar castanyes, gràcies a la donació d’una àvia de l’escola i les que es varen recollir a
la sortida, en varen tenir prou. Cal destacar que varen col·laborar molts pares a repartir la
xocolata i coure les castanyes, la màquina de coure-les va anar molt bé.
Festival de Nadal i tió; El tió es cagarà el dia 22/12, encara no se sap exactament l’estoc de
donacions que hi ha. Resum de les donacions:
Eurekakids: ha fet donació d’objectes amb petites tares, que la Comissió arreglarà i muntarà,
tals com, pissarres, teatres de titelles, etc.
Tulsà: Bosses de xuxeries
Mare de l’escola: Llapissos de colors
Xocolata Torras: En tràmit
Haribo: En Tràmit
Ramón de Ramstock fa donació de gorres, penjolls per mòbil, portallàpissos, bolígrafs...
Es comprarà 10 caixes de coquetones a Impanassa a preu reduït com l’any passat.
Les mestres han demanat que pel cicle mitjà i superior millor que es facin regals per l’aula
també, tipus jocs de taula, trencaclosques...
L’AMPA acorda per unanimitat fer una donació de 200€ a la comissió perquè facin la compra
del que no arribin amb donacions.
Paper d’embolicar: es comprarà com cada any a Retif.
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Quan la comissió necessiti ajuda, farà una convocatòria per e-mail, per embolicar i muntar.
Explicació de la última reunió del Consell Escolar:
A la última reunió del consell escolar es va aprovar el Pla Anual de Centre i el Pla de
funcionament de menjador, no hi ha hagut canvis respecte l’any passat, a comentar que els
alumnes de primària faran el raspallat de dents després de dinar, tal com ja ho havíem parlat.
A destacar:
-

-

Reunió de la Direcció de l’Escola amb l’Otero: Els va confirmar que aviat sortiria la
licitació de la obra+projecte i que a partir d’ara serien 2 anys per acabar. Mentrestant
ampliaran l’escola amb 1 barracó més que ho sol·licitarà a l’Ajuntament. L’Escola va
comentar que necessitaven millores a l’Escola i l’Otero s’ha compromès a que posarà
un porxo, sauló al patí i un pressupost just per algunes petites millores.
Pla Educatiu d’Entorn: Resum de la valoració d’aquest any, l’Escola està molt
descontenta ja que les activitats les han hagut d’anar programant sense previsió, i hi
haurà una nova partida pressupostària de gener a juny.

L’AMPA acorda que si l’Ajuntament no fa cap millora per l’Escola, es farà un correu o escrit
reivindicatiu per les millores, de totes maneres esperarem la resposta de l’Ajuntament de
l’Escola.
Carnets de socis: Ja estan preparats per a imprimir, es portaran a imprimir i es farà una
convocatòria per si s’han de tallar.
La Secretària comenta:
Es proposa de fer un segell de l’AMPA per no haver d’utilitzar el de l’Escola, per aquest cop no
hi serem a temps, però es podria utilitzar per altres vegades. S’aprova per unanimitat. La
Comissió de comunicacions ho prepararà.
Hem rebut una carta certificada de l’Escola ja caducada, l’Escola la va recollir i no es l’ha fet
arribar ràpidament, de manera que es proposa a la presidenta que parli amb l’Escola per tal
que no recullin cartes certificades de l’AMPA i que correus deixi l’avís de recollida. La
presidenta hi està d’acord.
Acords i previsions:
-

Preu de xandall: Socis AMPA: 30€, NO Socis AMPA: 40€
Preu de les bates: Socis AMPA: 12€, NO Socis AMPA: 15€
Preu calendari: Socis AMPA: 6€, NO Socis AMPA: 10€
Donació de 200€ per la compra de regals pel tió de Nadal
Enviament d’un escrit, si fes falta, reivindicant les millores per l’Escola a l’Ajuntament.
Confeccionar un segell de l’AMPA
Que l’Escola no reculli més cartes certificades per l’AMPA i correus deixin avís.
Propera reunió 16/12/2010 a les 21.00 hores a l’aula d’informàtica

El Secretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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