ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 07/04/2014
Núm.: 07/13-14
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Ordre del dia
1. Festa Primavera
2. Festa final de curs
3. Reunió AMPES i FAMPAR
4. Jornada bricolatge
5. Projecte pati patum
6. Compres
7. Colònies AMPA
8. Reunió AMPA-Direcció

1. FESTA PRIMAVERA
Es decideix que el preu del tiquet es mantindrà a 6€ (mateix preus nens i adults). Calen voluntaris per posar
les taules. Es mantindrà el cobrament de l’euro per l’inflable. La Fernanda organitzarà tallers de pintura,
collarets, etc. pels nens. S’organitzaran partits de futbol (ja hi ha voluntaris per fer-ho). La data límit per
comprar tiquets és el 23 d’abril (s’enviarà un recordatori el 22 d’abril)
La Clara González ja ha fet la reserva de l’inflable per 2015.
2. FESTA DE FINAL DE CURS
Seria bo tenir un delegat de 5è per coordinar-nos (per exemple, a l’hora de posar taules, etc.). La Mireia
contactarà amb algú.
Es constata que algun any ha passat que hi ha gent que s’ha quedat sense cadira, perquè hi ha gent que
ve sense tiquet.
Es proposa canviar d’orquestra. La Mireia Aguiar parlarà amb el Dani Turró i el Sergio Moreira perquè ens
facin una proposta.
També es proposa canviar d’empresa de càtering. La Mireia Aguiar demanarà pressupost a una empresa
coneguda.
3. REUNIÓ AMPAS i FAMPAR
La Nekane ens informa de com va anar aquesta reunió.
El cap de policia va desmentir que només hi ha policies a centres concertats.
FAMPAR (Federació d’AMPES Rubí): es vol registrar com a entitat per poder per sol·licituds com a entitat a
l’Ajuntament.
La pròxima reunió de la Comissió Menjador de la FAMPAR seran el 9 d’abril de 2014 a les 18h a 25 de
setembre.
Es fixa una quota 10€ anual per AMPA (per cobrir les despeses d’elaboració dels estatuts, l’assegurança...)
Camins escolars: s’han posat en marxa els primers, pel centre. Haurem de pressionar perquè es consideri
la Torre de la Llebre en la segona fase del projecte.
Cal informar a l’Ajuntament dels estatuts i del canvi de Junta.

4. JORNADA BRICOLATGE
S’ha hagut de cancel·lar perquè el temps de sol·licitud ha de ser, com a mínim, un mes.
Es fixa com a nova data l’1 de juny (Jaume sol·licita permís)
Es programaran les activitats a la propera reunió de Junta.

5. PROJECTE PATI PATUM
S’ha creat una comissió de pati.
S’utilitza el referent de l’Escola Castellum de St. Julià de Ramis (Girona) – vegeu
http://www.sabadellartiga.com/2012/03/noupaticastellum_el-resultat-del-proces/
Des d’aquesta escola s’ha creat un manual per com fer-ho (autor: Lluís Sabadell Artigues).
Es tracta d’un procés llarg i que comporta feina però es valora que pot ser molt interessant – no només es
tracta de fer pati, sinó també de fer comunitat (famílies, nens, mestres).
És important el triangle mestres – nens – mestres: es reforcen la motivació entre sí.
Dimecres 9 d’abril a les 12h la Laura Blanch presentarà projecte al Claustre
Amb el vist-i-plau del Claustre es pretén tirar endavant el projecte després de Setmana Santa.
6. COMPRES
El tema segueix bloquejat. El Jaume i l’Ismael aniran a parlar amb la Montse per desbloquejar-ho (estem
pendents d’especificacions tècniques i pressuposts que ha de proporcionar-nos el centre, per exemple per
l’equip de so).
7. COLÒNIES AMPA
Hi ha 68 persones inscrites
S’enviarà un nou comunicat de recordatori del segon pagament la setmana del 28 d’abril de 2014.
8. S’INFORMA DE LA REUNIÓ AMB AMPA-DIRECCIÓ
Extraescolars: es planteja la necessitat de reforçar la comunicació escola-AMPA sobre qualsevol cosa que
pugui succeir.
Menjador: es va preguntar sobre maneres de gestionar conflictes. La direcció recomana que en parlem
directament amb Campos Estela, tot i que la informació que ells tenen és que es treballa amb el reforç
positiu i que en cap cas s’apliquen càstigs col·lectius.
Reciclatge de llibres: es planteja la possibilitat de reduir els preus als socis de l’AMPA, però la direcció de
l’escola planteja algunes reserves per l’efecte discriminatori que pugui tenir en un tema sensible; es
plantegen altres possibilitats com la subvenció de colònies i sortides. Des de l’AMPA veiem que el més
convenient és aplicar reduccions a reciclatge de llibres. Seguirem parlant-ne.
Per la propera reunió es parlarà de la quota de material i la compra de material (hi ha la sensació que és
excessiu).

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

