Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Reunió comissions delegades

Núm. de la sessió: 01/2011-2012
Data: 22/09/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, tresorers, membres de les comissions delegades.
Ordre del dia:


Repàs comissions delegades

Desenvolupament de la sessió:
En Ramon i en Xutis plantegen que els mestres volen samarretes de l’escola de les verdes. Els
hi farem preu de socis. En Ramon ja els hi ha portat les talles per provar.
Pancarta: l’escola en català. S’aprova pagar la meitat de la pancarta que les mestres han
comprat per penjar a l’escola. 45€
Extraescolars: La Yolanda fa un resum de com ha anat la inscripció a les extraescolars. Les del
migdia han quedat plenes. A la tarda ha costat més omplir-les. El Tastet d’infantil de dimarts
només té 5 nens però decidim tirar-lo endavant de totes maneres. Es compensa la petita
pèrdua amb les altres activitats que estan ben plenes. L’activitat de primària Tastets II s’ha
anul·lat per falta de nens. Estem a l'espera de l'oferta de multiesports, etc...
La renovació trimestral de les extraescolars es recordarà particularment a les famílies que ja
estan inscrites. Els de p-3 podran començar al segon trimestre.
Llibres: Després d'un intens debat, decidim posar un ultimàtum per l’adquisició de llibres, via
equip directiu, el 12 d’octubre. Després es tornaran tots els llibres a les editorials.
Pre-inscripcions: l’Ester proposa tenir una participació més activa des de l’AMPA en el procés
de preinscripció dels alumnes de p-3: més presència a les escoles bressol, més participació a la
reunió de presentació de l’escola... Cal coordinar-se amb l’equip directiu.
Sortides: El 23 d’octubre sortida a buscar castanyes per la castanyada que serà el 28 d’octubre,
els del Pla la fan un altre dia, ens deixaran la màquina. El 5 de novembre sopar de pares.
La Luci anuncia que al gener marxarà a l'Argentina per tant caldrà pensar que es fa amb el seu
càrrec.
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