ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE

Dia: 11/11/13
Núm.: 02/13-14
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Ismael Blanco
Jaume Rovira
Clara González
Mònica Álvarez
Nekane Cárdenas
Begonya Bernabé

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta anterior
Proposta web
Pressupost de la llista de prioritats de l'escola
Precs i preguntes

1. Presentació Direcció
Explica la situació actual de l'escola, explicant que hi ha hagut una disminució de
l'aportació econòmica per part de la Generalitat i remarca la necessitat que l'AMPA
segueixi aportant la quota actual.
També comenta la necessitat de fer conèixer les funcions i activitats que fa l'AMPA.
2. Presentació Comissions
Comissió de menjador
Es fa un resum de l'any anterior i s'expliquen els objectius del curs actual:
 Introducció d’aliments ecològics en els menús: Fruita i verdura, pasta, làctics,
llegums i carn.
 Ús de productes de temporada i de proximitat
 Eliminació de la dieta de peixos tipus panga, perca, fletan, tilàpia i similars.
 Implantació de totes les millores que s’han recomanat en l’informe de valoració
dels menús per part del Departament de Salut.
Està formada per una persona de Campos Estela, la Directora de l'escola i una
persona de l'AMPA.
Comissió d’extraescolars
Hi ha molta diversitat tot i que s'ha perdut piscina. La resta d’activitats extraescolars
funcionen molt bé. Comissió que té molta feina a principi i a final d'any, la resta és
més tranquil.

Està formada per dues persones de l'AMPA.
Comissió de festes
S'organitza la festa de la primavera, la jornada del bricolatge, les colònies de pares i la
festa de final de curs. Té més feina a partir del Nadal.
Està formada per una persona de l'AMPA.

Comissió de tresoreria
Està formada per una persona de l'AMPA.
Es presenta el balanç econòmic dels curs 2012-2013, concloent que hi ha uns 6000€
per poder invertir en l'escola.
Així, se celebrarà una nova assemblea per establir les prioritats de l'AMPA i decidir
com es gastaran els diners de què es disposa.
Es demanarà pressupost per totes les propostes fetes per l'escola.
Les prioritats d'aquesta són:
Posar una bibliotecària al migdia, durant 1h
PC
Estufes i assecadors cabell
Sistema so pel gimnàs
Il·luminació teatre
Altaveu exterior
Cortines gimnàs
9 càmeres fotos
Càmeres lectores documents PC
Matalassos i blocs d'escuma pel gimnàs.
Es sotmet a votació si mantenim quota o baixem i el resultat és mantenir-la.

3. Presentació nova Junta

President: Ismael Blanco
Vicepresident: Jaume Rovira
Secretària: Elsa Buenaventura
Tresorera: Nekane Cárdenas.
La nova Junta transmet que tot el que es faci a l'AMPA intentarà ser molt més
comunicatiu, a través de la web que s'està preparant i mitjançant l'enviament de les
actes de les reunions de la Junta a través de l'e-mail.
En la mateixa línia, s’obrirà més el debat quan hi hagi en joc decisions importants.
4. Precs i preguntes

Es proposa, per part dels assistents a l'assemblea, que puntualment es comuniqui
amb paper alguna qüestió important, en forma de cartell a l'entrada de l'escola.

També es planteja que l'escola cobri els imports de material i excursió girant rebuts, i
no havent de fer transferències com es fa actualment.

