ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 02/06/2014
Núm.: 09/13-14
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Mercè Botella (5è)
Virgínia (5è)
Lourdes (5è)
Mònica González
Nekane Cárdenas
Rosa M. Caro
Tània Agut
Jaume Rovira
Carles Leg
Vicky Wasyleczko
Ismael Blanco
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1. Festa fi de curs
2. Proposta pati
3. Jornada bricolatge
4. Casal estiu
5. Compres
6. Material escolar
7. Extraescolars
8. Propostes any vinent

1. Festa fi de curs
Els preus dels tiquets es fixen en: 10€ adults i 6€ nens
Als tiquets venuts s’han de sumar 15 tiquets pels mestres i 3 per les dones de fer feines que ho paga
l'AMPA
Els de cinquè s'encarreguen de la beguda i rifa
S'ha de fer convocatòria i intentar que tothom ajudi a recollir. L'hora oficial d'acabadament són les dues
Comencem a les 20.30h i a les 21h sopen nens i a les 21.30h els adults.
2. Proposta pati
El mateix dia de la festa, la comissió de pati passarà un vídeo per engegar el procés participatiu i intentat
engrescar el màxim de gent.
3. Jornada bricolatge
El balanç del dia ha estat molt positiu
Assistència: 30 persones entre adults i nens
Feina feta:
Enreda't al pati dels petits
Xarranca al pati dels grans i 2 camps de futbol petits per jugar a xapes
Repintar part baixa de la façana de l’entrada, el tros de color vermellós.

4. Casals estiu
El casalet de juny no ha sortit i s'ha de preparar un comunicat per dir que no es farà.
El de juliol sortirà. S’ha de preguntar a la Lídia si faran alguna altre reunió i, si no ho tenen previst, que
entreguin un paper detallant què es necessitarà i què es farà cada dia de cada setmana.
5. Compres
Aquest any hem comprat:
Assecadors
Radiadors
Omplir pati amb sorra
S'ha de tancar l'any comprant l'equip de so i les cortines i, per això, s’ha d’enviar mail a l'escola perquè es
decideixin per fer les compres abans de l'estiu
6. Material escolar
La quota única es complicada, però es podria intentar baixar la quota de material d'inici de curs fent una
sola quota per comprar tot el que necessiti l'escola en conjunt, però amb això l'escola ha de participar i dir
què es necessita.
De cara al curs vinent, s'ha de treballar el canvi de criteri perquè no s'acumuli tant material i es demani el
que realment es necessita. Així fomentem que els nens tinguin cura de les coses i no inculquem valors
consumistes.
També es pot proposar que el recompte de material el pot fer l'AMPA per ajudar a l'escola i si a mig curs
falten coses es revisa i es torna a comprar.
7. Extraescolars
L'any vinent es mantindran les mateixes activitats i els mateixos horaris i preus
Cant coral volen seguir
Escacs també seguiran però canviaran un dels monitors per veure si la classe funciona millor.
A anglès s'està mirant de canviar d'escola: espai, kid's and us, està per decidir.
A dansa s'obre un dia més, els dimarts, per fer 2 grups més homogenis d’edat i capacitats.
8. Propostes any vinent
Proposta de l'any vinent: els espais específics fer-los més acollidors i amb més recursos.
Mostra d'activitats extraescolars general de cara a l'any vinent, a la festa de la primavera.
Canvi modalitat cobrament quota: donar diferents opcions, anual, trimestral, mensual,....i oferir descomptes
en les diferents modalitats

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

