
 

 

 

 

 
ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE 

 

Dia: 09/12/13 

Núm.: 03/13-14 

Hora: 21h 

Lloc: Sala AMPA 

 

Assistents 

Begonya Bernabé 

Mònica Álvarez 

Mireia Romero 

Nekane Cárdenas 

Clara González 

Fernanda Murari 

Jaume Rovira 

Ismael Blanco 

Elsa Buenaventura 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura acta anterior 
2. Adreces de correu 

3. Quotes AMPA i nou Compte 

4. Nova web 

5. Compres realitzades, pressupost, pagaments roba i assemblea extraordinària 

6. Programació comissions 

7. Precs i preguntes 
 

 

 

1. Lectura acta anterior 

Es llegeix l’acta de la Junta anterior i es dóna per aprovada 

 

2. Adreces de correu 

S’ha fet un Google Group però no ha funcionat bé, es tornarà a intentar. 

Pel que fa a les adreces de correu electrònic, s’ha d’eliminar una adreça que hi ha a la 

llista d’extraescolars que no correspon. 

Pel que fa a la resta, tenim gairebé tots els correus dels socis, es recopilaran els que 

falten, a través dels pares de la Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Quotes AMPA i nou compte 

Els anys anteriors Campos estela passava el rebut de l'AMPA, però aquest any han 

dit que no poden fer-ho més sense despesa addicional.  

Es decideix canviar de banc per motius econòmics i es presentarà tota la 

documentació.  

Per ara els rebuts d'octubre i novembre els passaran el dia 11 de desembre, des de 

Campos Estela, i a partir de gener es gestionarà des de l'AMPA. A través d'una carta 

s'explicarà tot. 

Per poder gestionar les quotes de l’ AMPA es miren diferents opcions: 0’20€ Banc 

Sabadell (1€ BBVA, que és l’actual), per tant, s’ha decidit fer canvi de compte  

També es decideix fer el Compte mancomunat   

 

4. Nou web 

Per seguir endavant s'ha de generar els continguts de cada apartat: 

Informació general: Ismael 

Espai de participació: S’anirà creant un cop el web estigui en funcionament 

Activitats extraescolars: Carles o Rosa 

Menjador: Elsa 

Llibres: Mònica. 

Botiga online: Vicky 

El termini per passar continguts és el 20/12/2013 

 

5. Compres realitzades, pressupost, pagaments roba i assemblea extraordinària 

Radiadors: el Manel ja els té. S’han de penjar. El dia 20 de desembre vindrà la 
Brigada a posar-los. 1500W (s’han de mirar les línies). 378€ 
Assecadors: s’han de comprar abans del 20 de desembre perquè ho instal·lin tot.  
 
Sobre el pressupost: 
L'any passat pagàvem 408,51€ per la biblioteca, el primer rebut d’aquest any és de  
510€ i no entenem perquè. L’Elsa enviarè mail a Campos estela preguntant perquè hi 
ha aquesta diferència. 
Es recapten uns 11.000€ aprox. anualment 
Romanent del curs 2012-13 d’uns 6.000€ (són nets perquè la bibliotecària del curs 
passat ja està pagada) 
S'acabarà de demanar informació a l'escola per saber exactament quines prioritats 
tenen i perquè especifiquin més els productes.  
L’assemblea extraordinària finalment la farem coincidir amb la junta ordinària  de 
gener (13/01/2014) per decidir a què destinarem el pressupost sobrant (perquè la 
suma de pressupostos sol·licitats és significativament superior al disponible) 
La Bego acabarà de recollir informació sobre pressupostos  
 
La roba que tenim en estoc està tota pagada, per tant no podem tornar-la i s'ha de 
vendre. 
Es torna a recordar que l'escola podria col·laborar en promocionar l'ús del xandal. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
  

6. Programació comissions 

Menjador: Un cop presentades les dues opcions per a començar a introduir aliments 

ecològics: o bé fer 1 dia a la setmana només ecològic, o bé introduir els aliments 

ecològics de formar progressiva i per grups, es decideix optar per la segona opció. 

Però demanarem un full de ruta per poder explicar als pares què es farà.  

Campos Estela ens proposa ser escola de referència a Rubí pel tema ecològic i es 

decideix que acceptem la proposta. 

D’altra banda, es demanarà la programació de les activitats del menjador per poder-

ho penjar al web. 

 

7. Precs i preguntes 

Dates provisionals a consensuar amb la Direcció de l'escola: 
Festa primavera: 27/04/2013 (data condicionada pels inflables demandats a l'Àgència 
de residus) 
Colònies pares: 10-11/05 
Colònies nens: 21-22-23 maig: 
Festa final curs: 13/06/2013, ja avancem que el tipus de sopar serà diferent, com un 
sopar de germanor 
Dia bricolatge: 30/03/2013 demanar a la mare que va proposar fer un projecte al pati 
que desenvolupi la idea i la proposi a direcció per si es pot iniciar amb el dia del 
bricolatge. 
 
Regals Nadal: 
Es fan a les monitores de menjador (preguntar a la Lídia o Yolanda quantes són) i al 
Manel. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

La secretària        Vist-i-plau 
          El president 
 


