
 

 

 

 

 
 

JUNTA AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE 

 

Dia: 19/10/2015 
Núm.: 01/15-16 
Hora: 18.45h-20h 
Lloc: Menjador escola  

 

 

Ordre del dia  

 
1. Proposta de canvi de Junta 
2. Planificació del curs 
3. Preparació assemblea general  
4. Reciclatge de llibres 
5. Liquidació de bates (proposat per la Vicky) 
6. Publicitat de l’AMPA (ídem)  
7. Resum 1a Comissió de Menjador 
8. Activitats extraescolars 
9. Precs i preguntes  

 
Assistents: 
 
Carolina Quirante   
Lídia Torres  
Marco Saiz  
Marta Viana  
Monica 
Nekane 
Elsa  
Jaume 
 
 
Proposta de canvi de Junta 
 
S’informa de la proposta de canvi de la Junta. L’Ismael Blanco presenta la seva dimissió com a president 
per motius personals, tot i que s’ofereix a continuar col·laborant amb la Junta. L’Elsa Buenaventura està 
disposada a substituir-lo en les funcions de presidència. La Nekane Càrdenas també renuncia a mantenir-
se com a Tresorera. La proposta de nova Junta serà discutida i aprovada en la propera Assemblea del 9N.  
 
 
Planificació del curs: dates clau (festes, etc.) 

Festa castanyada: 8 de novembre 
Bricolatge: 6 de març  
Festa de primavera: 24 d’abril  
Colònies en família: 14-15 de maig  
Festa fi de curs: 17 de juny (cal demanar la tarima pel 17 al 21 de juny)  

 
 
Preparació de l’assemblea general 

Cal fer la comunicació de l’assemblea pel Whatsapp  
Els temes a tractar a l’assemblea són: 



 

 

 

 

 Presentació de comissions (cal que les persones esmentades i no presents a la reunió d’avui 
confirmin la seva disponibilitat) 
 

 Elsa: menjador  

 Monica + Nekane: materials  

 Rosa o Carles: extraescolars 

 Mireia: festes  

 Vicky: comunicació  

 Compra materials: Nekane / Sonia   
 

 Revocació / renovació de càrrecs  

 Balanç econòmic  

 Compra de materials  

 
Tenim llistat de prioritats fet per l’escola. La Sonia Pérez està recollint pressupostos. Es prioritzaran les 
compres a l’assemblea general del 9-N  
 
Reciclatge de llibres 

Actualment, la quota de reciclatge són 50€ pels socis i 100€ pels no socis de l’AMPA.  
 
Aquest any hi ha hagut un problema amb una família que reclamava el descompte sense estar al dia del 
pagament de la quota. Hi ha hagut una discrepància en la interpretació de l’exigència de ser soci. Es 
decideix que a aquesta família se li comunicarà per escrit que el criteri d’aquesta junta és que cal haver 
estat soci durant el curs anterior per poder-se beneficiar dels descomptes de l’AMPA.  
 
Es consultarà a la Montse Julià què pot haver passat amb els llibres de curs d’anglès d’un seguit de nens 
de cinquè que diuen no haver-lo rebut en el pac. Si no s’aclareix, haurem de comprar els llibres pendents.  
 
Es farà un comunicat demanant a les famílies que des del primer moment notifiquin el seu interès de 
participar en el programa de reciclatge de llibres. S’elaborarà un document de compromisos de les famílies 
per evitar possibles malentesos. La Nekane farà un esborrany i es discutirà a la propera reunió.  
 
Comissió de menjador 

Es continua treballant amb la incorporació de menjar ecològic.  
S’ha proposat de fer una prova d’un dia al mes amb plat únic complet (hidrats, proteïna i verdures). Hi ha 
hagut alguna queixa. Es farà una comunicació per aclarir el sentit de la proposta.  
La direcció ens ha expressat la seva satisfacció amb el funcionament del monitoratge de la noia de la 
biblioteca. Ha fet un treball extra que se li podria remunerar. Es proposa ampliar-li una hora al mes.  
Es pregunta per què no poden anar a la biblioteca nens més petits de 3er (si és per horari, cal aclarir-ho), 
i per què no hi poden anar tots els dies. Es consultarà amb la Montse per aclarir les raons. També cal 
aclarir per què si hi entren ja no poden sortir de la biblioteca. Es farà un post al bloc explicant les condicions 
d’aquest servei a l’escola.  
 
Extraescolars 

S’ha ampliat l’oferta d’activitats: robòtica i alemany. Nous grups de Kids and Us. Piscina al Duet Sports. 
Tecnomotriciat.  
S’ha fet un procediment d’inscripció on-line que marca uns terminis més clars i facilita la sistematització de 
les dades d’inscripció. Actualment hi ha 98 inscripcions. Les activitats de més èxit han estat les dansa i 
piscina.  
La Rosa anuncia que aquest serà el seu últim any.  
A les 20h es tanca la sessió.   

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

La       secretària Vist-i-plau 

       El president 

 

 


