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

Núm. de la sessió: 06/2011-2012
Data: 19/01/2012
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Vicepresident, tresoreres, secretaria, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia:


Tresoreria



Xandalls



Comissió pati de primària

Desenvolupament de la sessió:

Les Tresoreres comenten que la presidenta ja no figura com a titualr del compte de l’AMPA i
que elles dues en són les titulars i poden fer moviments on-line.

Es proposa a la comissió de xandalls fer fotos dels xandalls per penjar-les a la cartellera de
l’Ampa i a l’entrada de l’Escola. S’accepta la proposta i s’acorda penjar-ho abans del tercer
dijous vinent.

La comissió de pati comenta que en un primer moment s’havia plantejat fer coincidir la
plantada d’arbres amb la festa de la cooperació (finals de març, principis d’abril), però no és
viable. S’acorda que millor fer-ho coincidir amb la calçotada que organitza la comissió de
sortides, es parlarà amb ells per estudiar la possibilitat.

La comissió de pati té reunió el proper dia 30/01 amb l’Ajuntament, l’Ajuntament ja té 4
moreres preparades per plantar, falta posar-se d’acord a on les plantaran. Es comentarà amb
la Direcció de l’Escola d’assistir a la reunió també. Es demanarà la possibilitat de fer també
tanca vegetal.
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S’acorda també que si l’Ajuntament no planta més arbres nosaltres els plantarem, amb permís,
és clar.

Segons pressupostos el preu estimat de cost seria: 38€ / arbre, uns 18 arbres costarien 800€
(suposant plantar-ne 2 enmig de cada barracó).

Dia previst de fer la plantada d’arbres: 3 o 4 de març. Es planteja la possibilitat de buscar
patrocinadors o apadrinaments d’arbres, fer recol·lecta per la plantada venent llavors, etc.
També es convocarien mitjans de comunicació per fer ressò de la nova escola.

Un cop la comissió ho tingui tot coordinat i els permisos, convocaran una reunió extraordinària
per organitzar la diada.

La Comissió de Calendaris comenta que queden uns 50 o 60 per vendre, de moment no s’hi ha
guanyat ni perdut diners.

La secretària

Vist i plau
El Vicepresident

(signatura)

(signatura)

- 2 de 2 -

