ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 06/10/2014
Núm.: 01/14-15
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Montse Julià
M.Cinta Botella
Fernanda Murari
Mònica Álvarez
Jaume Rovira
Ismael Blanco
Tània Agut
Nekane Cárdenas
Vicky Wasyleczko
Laura Blanch
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Intervenció Montse Julià i M. Cinta Botella
Planificació curs (reunions, jornades, festes)
Estat de les comissions existents i necessitat de noves?
Enfoc assemblea general
Precs i preguntes

1. Intervenció Montse Julià i M. Cinta Botella
Proposta de l'escola:
Cobrar una quota única de material a les famílies i que l'escola compri tot el que fa falta de material, segons
l'inventari que facin.
Ens demanen que comuniquem les festes quan les tinguem clares.
S'ha de tornar a demanar la bibliotecària, però s'hauria de negociar preu amb Campos Estela, primer
preguntant si és un monitor que té una hora més o bé és algú que només fa això.

2. Planificació curs (reunions, jornades, festes)
Reunions
La planificació de les reunions serà igual que el curs passat i amb hora d'acabament
Jornades i festes
Es proposen les següents dates per les jornades i festes del curs 2014-2015:
Festa primavera: 26 abril
Colònies en família : 23-24 de maig
Festa fi de curs: 19 de juny
Novetat: projecte pati amb dates per determinar , que substitueix la jornada de bricolatge. Les dates estan
per determinar en funció de determinades variables.

3. Estat de les comissions existents i necessitat de noves?
Comissions existents:
Comissió festes
Comissió material
Comissió extraescolars
Comissió menjador
Propostes noves comissions:
Comissió comunicació i participació
Comissió compres
Comissió pati
4.

Enfoc assemblea general
Cada responsable de comissió que porti el document actualitzat on s'explica que fa la comissió i el balanç
del curs passat.
Les noves comissions exposaran que es farà.
Es planteja el tema de reduir quota perquè es paga molt.
Es considera necessari fer una assemblea específica de pressupost per decidir què es continua pagant, la
data serà el 17 de novembre.

5. Precs i preguntes
Venda de roba
Aquest any s'han venut força xandalls i els planteja si val la pena seguir encarregant roba per vendre, però
no es veu clar què fer.
Material
Des de l'AMPA es decideix no tornar a treballar amb comercial Girona i es comunicarà via mail a l'escola.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

