ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 12/05/2014
Núm.: 08/13-14
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Montse Julià
Salvador Caballero
Ismael Blanco
Mònica González
Begonya Bernabé
Jaume Rovira
Mireia Romero
Mireia Aguiar
Javi Serrano
Laura Blanch
Nekane Cárdenas
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1. Material escolar
2. Jornada bricolatge
3. Festa fi de curs
4. Casal estiu
5. Altres
1. Material escolar
La Montse Julià i El Salvador Caballero ens expliquen com funciona tot el tema del material escolar.
L'escola té distribuït el material escolar distribuït en 2 parts:



El que es demana a principi de curs, segons una llista que es reparteix a les famílies i que ha
d’arribar a l’escola el primer dia que comença el curs.
A mig curs es demana un import per família per comprar el material fungible didàctic.

Es proposa que es faci un lot únic a principi de curs però s'ha de trobar la manera idònia.
Es planteja donar dues opcions a les famílies per poder triar el que volen comprar:
1. De material i res més
2. De material més roba
En el programa de reutilització de llibres es parlarà amb editorials directament perquè serà mes econòmic.
S'ha de demanar als que acaben 2n i no es demana a 6è, perquè el programa es de 3r a 6e.
Es decideix fer la carta informant que només hi haurà una quota de material que inclourà tota la despesa
de tot el curs. Si algú no està d'acord pot demanar la llista a secretaria per comprar-ho pel seu compte però
sempre tenint en compte que s'han de respectar les marques
L'import que es decideixi l'ha de cobrar l'escola.

2. Jornada bricolatge
La jornada de bricolatge és el diumenge 1 de juny
En principi la feina principal serà pintar la façana i també es planteja repintar els dibuixos de terra de jocs
infantils que ja hi havia.
S'ha d'enviar el mail per demanar que s'apunti qui hi vulgui participar i es parlarà amb l'Eixam perquè
vinguin a fer alguna activitat, el Jaume se n'encarrega del mail i la Laura de l'Eixam.
3. Festa fi de curs
La data de la festa de fi de curs és el 13 de juny
Es fa una proposta de festa:



Per a l’actuació de la nit, el grup Malaka Tones, amb una cost de 400€ + IVA.
Pressupost càtering: picar i de segon un plat a escollir: 9€ + IVA (sense beguda)
Es demanarà que per 10€ adults i 5€ nens ofereixi alguna cosa mes ajustada i en tornem a parlar

L'AMPA assumirà el cost de l'orquestra.
4. Casals estiu
Casalet
Es demana a Direcció si hi ha inconvenient per fer un casal l’última setmana de juny.
La proposta és fer-lo del 23 al 27 de juny: de 9 a 14h 45€ i de 14h a 15.30h menjador per 33€ i de 8-9h,
bon dia per 12€
Es proposarà a les famílies per veure quina demanda hi ha. L’Elsa s’encarrega de moure els papers perquè
l’Ajuntament l’autoritzi si és fa.
Casal estiu juliol
Les inscripcions són del 26/05 al 30/05 de 8.30 a 9 i de 16 a 17
La sessió informativa en principi es podria fer el dilluns 19, s’ha de confirmar amb Campos Estela.
La jornada intensiva comença el dia 9 de juny i és fins el dia 20. L’horari és de 8.30h a 12.30h i el menjador
s'acabarà a les 15h, el casalet de jornada intensiva es fins les 16.30 per 25€ tot el període.
5. Altres
Compres
Es demana que s'especifiquin les característiques de l'equip de so i de les cortines del gimnàs.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

