ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 09/03/2015
Núm.: 04/14-15
Hora: 18.45h-20.00h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Ismael Blanco
Jaume Rovira
Mireia Xercavins
Laura Blanch
Mònica Álvarez
Clara González
Sònia Pérez
Meritxell Feliu
Teresa Moreno
Natàlia Bistué
Amadeu Ravert
Tània Agut
Nekane Cárdenas
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Informacions tresoreria
Informacions comissió menjador
Comissió festes
Compres per a l’escola i material
Precs i preguntes

Informacions tresoreria
Aquest mes no s'han passat els rebuts perquè manca un ordinador per l'AMPA, es presenten 3
pressupostos i s'accepta el de 301,88€

2.

Informacions comissió menjador
S'explica que s'organitzarà el berenar saludable amb Campos estela i ja s'ha comunicat a través del
mail a totes les famílies.
També es comenta la ruta eco definida.
La Yolanda del menjador ha acceptat fer tallers de decoració de festes en horari de menjador, per la
festa de la primavera i per la festa de fi de curs.
La jornada bricolatge està pendent, perquè la Montse ha de dir si cal fer alguna cosa urgent a l’escola, i
si no es podrien fer les jardineres o travessers per fer L'hort més gran. Ho deixem pendent fins que la
Montse contesti i decidim què fem.

3.

Comissió festes
Colònies en família
Anirem a l’alberg de Canyamars el 30-31 de maig
El preu és de 28,20€ adult, 0-3 no paguen estança només 50% menjar. De 4 a 6 el 50% de preu adult i
del 75% de 7 a 13 i els de més de 13 és com un adult. Es decideix fer el preu d'adult a 32€ i la resta
proporcional. Per a l’activitat de diumenge es decidirà si fem excursió o fem venir algú

Festa de la primavera
És el 26 d'abril i ja està entrada la instància
Programa: partits de futbol que es preguntarà al pare que sempre ho fa ( Nekane l'avisa), s'intentarà
proposar -li que busqui un esport més inclusiu, si li sembla bé.
El taller que organitzarà la Sònia Pérez serà, o bé fer aranyes, o fer - se fotos amb bigots, barrets,
perruques.
També es vol organitzar una cantada de pares i fills per cantar dues cançons amb nens i pares que
toquin instruments i d'altres nens i pares que cantin, ho porta en Daniel Turró i ja s’encarrega de fer
comunicat a les famílies
La Mireia Xercavins passarà graella d'activitats i es farà relació de tota la gent que es necessita per
cada activitat i, així, demanar col·laboració. De cada activitat s’intentarà designar un responsable.
S'han buscat pressupostos de grups d'animació que ronden els 400€, s’accepta en Junta contractar-ne
un.
La paella es pot fer si aconseguim els fogons i butà, la Teresa Moreno preguntarà a la penya andalusa.
El preu de la paella es fixa a 6,5€, adults i infants.
Parlar amb els de 6è per veure si podem complementar el que fan ells amb la paella.
Es trucarà a medi ambient per reservar l'inflable per l'any vinent, pel 24 d'abril
4.

Compres per a l’escola i material
Hi ha una persona que s'ha ofert a fer pressupost de cortines, el Jaume Rovira li passarà les
característiques.
Els matalassos n'hi ha un que interessa però l'escola no es decideix, es parlarà perquè d'una vegada
ens diguin el que volen.
Jardineres per l'entrada: 1m diàmetre x 1 m d'alçada, uns 500€ cadascuna, amb transport a part que és
únic fins a 4. Si això s'aprova es pot muntar la jornada de bricolatge per col·locar i decorar tot això.
Material: ho deixem pendent per la propera junta.

5.

Compres per a l’escola i material
Hi ha proposta de la Meritxell Feliu perquè el carnaval de l'any vinent es vol muntar una comparsa per
sortir a la rua amb l'escola.
Es madurarà la proposta i ella s'ofereix a activar-ho tot. Al setembre s'hauria de començar per saber
preus i decidir vestit.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

