ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 13/04/2015
Núm.: 05/14-15
Hora: 18.45h-20.00h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Jaume Rovira
Mireia Xercavins
Mònica Álvarez
Sònia Pérez
Clara González
Tània Agut
Vicky Wasyleczko
Teresa Moreno
Sandra Pérez (mare de 5è, contacte per festa de fi de curs)
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Estat de compres i jardineres
Festa primavera
Colònies en família
Precs i preguntes

1. Estat de compres i jardineres
L'escola té 1000€ per comprar preses d'escalada i seria millor comprar-les a França que són molt més
barates. Nekane investigarà si podem fer compres a l'estranger com a AMPA i si podem demanar NIF
intracomunitari
Taula pin-pon estem esperant preu de dues empreses.
Les cortines es passaran característiques a la persona interessada en fer-les, el Jaume s'encarrega
d’enviar-ho.
L'equip de so no s'ha fet continuïtat perquè no s'han trobat les característiques inicials.
Per les jardineres s’està esperant per parlar amb parc i jardins

2. Festa primavera
Instància entrada
Es presenta el programa aproximat:
11h-13.30h inflables
11h-12h taller de manualitats
11.30h concert
12h-13h grup animació infantil
13h classe oberta hoquei patins
14h dinar

Manca acabar de concretar si es fa paella o dinar de germanor
L'AMPA té 3 paelles 60, 70 i 90 i s'han de comprar cremadors, que surt més a compte que llogar. La
Teresa mirarà preus de cremadors i portarà les bombones. Per tant, es decideix fer paella per la festa
de la primavera!!
Els tiquets els vendrà només el Manel
Decidir si s'ha de comprar material pel taller, s'encarregà la Sònia i es dóna un pressupost de 25€
Preguntar a la Yolanda quan tindran feta la decoració de la festa de la primavera i quan ens ho poden
donar per col·locar-ho el dissabte matí.

3. Colònies en família
Es presenta la carta i està tot correcte menys una frase, on consta que l'AMPA subvenciona una petita
part de les colònies, que no és certa perquè es cobreix amb un petit increment del preu de les colònies
que pagarà cada família, per tant, aquest tros es treu. La resta es dóna tot per bo.

4. Precs i preguntes
Bibliotecària: preguntar a la Montse Julià si es pot fer una mitja part durant l'estona de la Bibliotecària
perquè els nens no hagin d'estar tota l'estona si no els cal.
Des de 5è es demana que per la festa de fi de curs es compti amb ells.
També es demana des de la comissió de festes que s'afegeixi més gent.
Es comenta que ja s'ha fet la reunió de casals i es farà igual que l'any passat.
L’Elsa s'encarrega de parlar amb Campos Estela per comunicar terminis i condicions.
Dimecres vinent es farà una reunió amb la Montse per parlar de material.
Des de l'escola no es vol fer diferència entre socis i no socis i aquest tema s'ha de negociar per veure
com es pot solucionar.

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

La secretària

Vist-i-plau
El vicepresident per absència del president

