Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General

Núm. de la sessió: 03/2011-2012
Data: 20/10/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia:


Propera reunió Consell Escolar de Centre



Tasques de les comissions delegades

Desenvolupament de la sessió:
Posada en comú de la propera reunió del Consell Escolar. Proposta: fer racons per a la
recollida de nens de primària ja que els sistema és caòtic. Extraescolars de primària; que les
activitats del Pla de l’Entorn es planifiquin millor, ja que l’AMPA no fa activitats esperant que
surtin les del pla de l’entorn i els pares no poden planificar bé les activitats.
Repàs de les tasques a fer i fetes:
Xandalls i bates: Setmana vinent tothom ho tindrà.
Festes: Fa falta paper de diari per la castanyada. Diumenge hi ha la sortida a buscar
castanyes. Es farà una crida als pares perquè portin les castanyes durant la setmana de la
castanyada. Es queda el dia 28 a 2/4 de 3 per tallar castanyes. Eva Darnés fa de Castanyera.
L’Escola del Pla ens deixa el torrecastanyes. A la sortida de diumenge s’agafarà llenya.
Tió: Les mestres demanen 6 tions que els pares farem, tallarem i pintarem.
Panera: Com l’any passat la faran els nens de sisè ja que fan excursió de fi de curs.
Festival de Nadal: 21 i 22 de desembre.
Llibres i socis: Els llibres ja estan retornats. Total: 250 famílies sòcies i 25 no sòcies. Ingrés
per les cuotes: 4500€, que s’invertiran en activitats i/o material pels nens.
Pati de primària i escola nova: Falta veure si funciona la canalització nova que ha fet al
pati de primària perquè no s’inundi i cap a finals de novembre falta insistir en els temes
pendents amb l’Ajuntament. Es proposa fer una comissió per aquests temes i l’escola nova,
no es presenta ningú a la comissió, es manté el tema obert.
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Propostes:


Tresoreria farà un balanç econòmic a principi d’any per veure com subsistim.



Es proposa fer algun espectacle de pares a la festa fi de curs.

S’accepten les propostes.

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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