
 
 
 

 
 
ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE 

 

Dia: 09/02/2015 

Núm.: 03/14-15 

Hora: 21h 

Lloc: Sala AMPA 

 

Assistents 

Ismael Blanco 

Jaume Rovira 

Nekane Cárdenas 

Mònica Álvarez 

Daniel Turró 

Sònia Pérez 

Mireia Xercavins 

Laura Blanch 

Tània Agut 

Elsa Buenaventura 

 

Ordre del dia 

 

1. Motivació de l'AMPA  

2. Comissió de festes 

3. Material pendent de comprar 

4. Precs i preguntes 

 

 

1. Motivació de l’AMPA 

El text del comunicat que s'ha fet a través del watsap no s'havia acabat de consensuar.  A partir d’ara 

s’intentarà evitar aquests errors. 

Es proposa canviar l'horari de la junta perquè és poc atractiu, a partir d'ara es farà, igualment el segon 

dilluns de mes, però de 18.45h a 20h. 

També es proposa fer un vídeo on s'expliquen les feines que es fan des de l'AMPA, sempre en positiu, 

motivant la implicació de les famílies, la Vicky i el Dario en són els impulsors.  

Es planteja intentar motivar que les famílies s'impliquin amb l'escola, a través de fer activitats al pati, 

xerrades, classes dirigides.... 

 

2. Comissió de Festes 

Es vol fer un replantejament de les festes de l'any: 

 

Festa de la tardor 

Es pot fer una benvinguda a P3 i berenar, encara per determinar com, però en estudi per a l’any vinent.  

 

Festa de la primavera 

Es proposa portar un grup d'animació infantil perquè s'arribi a totes les edats, sobretot infantil, que queden 

més aviat fora de les activitats que es fan. En les últimes festes hi ha hagut partit de futbol, inflables i 

paella, i és just perquè tothom gaudeixi. 

També es planteja fer jocs tradicionals perquè hi hagi participació i col·laboració de més famílies. 

Es proposa fer un petit concert de pares i fills que toquin instruments  i cantin junts. 

 

Les colònies de pares 

Es canvien de data i passen a 30-31 de maig. La casa de l'any passat va agradar força i es tornarà a 

trucar. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Festa de fi de curs 

La data és el 19 de juny, i es preguntarà als de 5è si els hi va bé.  

Mateix model de l'any passat i implicar més als de 6è perquè és el seu últim dia. 

Es proposa implicar més les famílies a través de proposar que l'escola faci tallers perquè serveixin per la 

decoració de la festa de fi de curs, així els nens voldran que els pares vagin a la festa per veure què han 

fet. Es plantejarà si es pot fer en horari de menjador, l’Elsa farà la consulta la propera Comissió de 

menjador. 

 

Jornada de bricolatge 

L’Elsa preguntarà a la Montse si cal fer alguna cosa urgent a l'escola per plantejar-la o no. 

 

 

3. Material pendent de comprar 

Es demanaran pressupostos per les cortines i preguntar si alguna família s'hi dedica, a través del watsap. 

I de la resta de material, el Jaume preguntarà al Jordi Rovira quin matalàs necessiten, equip de so 

il·luminació. Es demanarà la col·laboració de la Bego per tornar a moure el tema. 

Del tema de les jardineres s'encarrega la Tània de demanar pressupost i es pot plantejar dedicar la 

jornada de bricolatge a muntar-ho tot. Quan tinguem pressupost es decidirà si es fa o no 

 

4. Precs i preguntes 

Hi ha proposta de canvi de banc que sortiria més econòmic, caixa de Guissona, però es farà de cara a 

l'any vinent. 

 

Des de tresoreria es planteja comprar un portàtil exclusiu per l'AMPA, es miraran preus.  

 

Al butlletí de març es posaran les dates dels futurs esdeveniments i el nou horari de les reunions, 

s’encarrega l’Elsa de passar l’escrit a la Montse Julià.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

La secretària       Vist-i-plau 

       El president 

 

 


