ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Núm. 02/14-15
Dia: 15/10/2014
Hora: 21h
Lloc: Menjador Torre de la Llebre
Ordre del dia
1.

Presentació Comissions

2. Balanç econòmic
3. Precs i preguntes

1. Presentació Comissions
Comissió de Festes
Des de l’AMPA s’organitzen les següents activitats lúdiques:
Festa de la primavera: Data encara per determinar
Jornada del bricolatge: S'explica que de cara a aquest any igual es farà coordinat amb el projecte
de pati
Colònies en família
Festa fi de curs
Es pregunta perquè no es fa la castanyada amb representació d'obra de teatre, com fa uns anys
Comissió d’extraescolars
Explicació de quines es fan i fent èmfasi a la implicació dels pares i la feina que hi ha darrera de
valorar resultats i proposar canvis per millorar aspectes, de cara al curs següent.
S'explica que la piscina és una activitat que no ha sortit
Pel que fa a dansa i a anglès s'han millorat i ampliat grups
Comissió de menjador
S’exposa que la línia a seguir és la mateixa que l’any passat: anar introduint a liments ecològics de
manera progressiva.
Aquest any encara s’ha de fer el full de ruta del curs, però la idea és plantejar que s’introdueixi
més fruita ecològica, els llegums i la pasta.
Comissió de materials
Aquest any s'ha fet tota la comanda de material amb comercial Girona i ja s'explica que no es
tornarà a treballar amb ells.
Reciclatge: abans era un projecte d'escola i des que no hi ha subvenció ho ha assumit l'AMPA.
Es demana que s'impliqui més gent, fóra bo 1 persona per classe.
Es farà crida perquè la gent porti a l'escola aquells llibres que no utilitzi a casa.
Comissió de comunicació
Des de l'any passat es va iniciar la web de l'AMPA i la pàgina de Facebook i val la pena que la gent la
conegui i es visiti força. Allà es pengen totes les actes, novetats i està tota la informació de les
comissions.

Projecte pati
Projecte de co-creació, per poder somiar un pati entre tots: pares, mestres, alumnes...
Ja s'ha presentat al claustre i, tot i que no va entusiasmar, hi van estar d'acord .
També s'ha contactat amb l'autor de la guia de co-creació.
Hi ha diferents fases.
El més important d'aquest projecte és la manera com s'arriba al final i no el resultat en sí.
És una comissió amb força gent però es necessita perquè la motivació que s'ha de transmetre és
molt gran.
2. Balanç econòmic
Presentació dades econòmiques del curs 2013-2014
Es presenten els números finals i el balanç és positiu.
Es planteja la despesa de la bibliotecària com un import molt elevat, però s'explica que la persona
que fa aquest servei és tallerista i el preu és elevat. Per aquest motiu, aquest any es farà 1 hora al
dia, de dilluns a dijous, i de cara a l'any vinent es demanaran altres pressupostos.
Es tornarà a demanar l'IBAN a les famílies
Es recorda que el 17 de novembre es farà un assemblea general monogràfica de pressupost i es
demana que es reclami l'assistència.
3. Precs i preguntes
Es proposa fer servir el watsap per temes relacionats amb l'AMPA quan es necessiti gent.
La idea és fer un grup de watsap amb un representant de cada classe per demanar col·laboració
puntual i temes diversos.
La Sònia Pérez s’ofereix voluntària per dinamitzar el grup.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

