AMPA Torre de la Llebre

JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 06/06/2017
Núm.:
Hora: 18.45h-20h
Lloc: Sala AMPA
Ordre del dia
1. Festa de fi de curs
2. Comissió de menjador
3. Temes junta
4. Casals d’estiu
Assistents:
 Aurora Carmona
 Sonia Delgado
 Elsa Buenaventura
 Tània Agut
 Anna
 Noe Muñoz
 Nerea Casares
 Mónica Álvarez
 Sonia Perez
 Maria Salamero
1. Festa de fi de curs
S’ha de coordinar els responsables de cada cosa a fer.
La festa comença a partir de les 20h. A les 20:30h sopar de nens, a les 21h els adults.
Es comenta que s’anirà a les 19h per començar a muntar.
A l’hora de recollir es dirà pel micròfon per a que tothom ajudi però els pares de 5è amb l’ajuda
de l’AMPA seran els encarregats. Es decideix que la clau la tindrà l’Elsa durant la festa i la passarà
a l’Aurora per a que tanquin ells.
Degut al poc temps, es decideix que aquest any el càtering el farà el Dani Mas amb un menú de
10E tot inclòs.
La música també la faran Los 80 pasajeros en directe i després es posarà un pen amb música.
Activitats durant el sopar: Tómbola i ball de fanalets.
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2. Comissió de menjador
Estan a la espera de resposta per part de l’escola per saber qui podrà venir a la reunió pendent
amb els responsables.
3. Temes junta
Es parla sobre la importància de trobar substitut de tresorer. La Elsa enviarà whatsapp a les
classes per oferir el càrrec i animar als pares a unir-se a l’AMPA.
La Sònia preguntarà pressupost per a que ho porti una empresa externa.
S’acorda recopilar totes les actes del curs per publicar-les a la web.
4. Casals
Aquest any des de l’ajuntament demanen molts requisits per aquest tema.
Queda pendent demanar dia i hora per a resoldre-ho.
Pendent Campos Estela ens enviïn llista d’inscrit per a que l’Anna ho porti a l’ajuntament.

5. Precs i preguntes
No hi ha preguntes.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària
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Vist-i-plau
El president
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