ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 27/01/2014
Núm.: 04/13-14
Hora: 21h
Lloc: Sala AMPA
Assistents
Fernanda Murari
Javi Serrano
Mònica Álvarez
Núria Batllori
Eva Claveria
Vicky Wasyleczko
Jaume Rovira
Laura Blanch
Raquel Bardaji
Mireia Romero
Carles Leg
Ismael Blanco
Nekane Cárdenas
Jordi Rovira
Rosa M. Caro
Elsa Buenaventura
Ordre del dia
1. Lectura acta anterior
2. Presentació WEB AMAP
3. Priorització romanent diners per invertir en l’escola
4. Projecte participatiu pati
5. Novetats comissions

1. Presentació WEB AMPA
La nova web de l’AMPA té la següent adreça: ampatorrellebrewordpress.com
A la portada hi haurà entrades tipus blog: notícies i novetats o informació d'utilitat de la
setmana.
Tota la web està estructurada en seccions:
 Informació general sobre l'AMPA, qui forma la junta i com es pot participar en la
mateixa i en les reunions que es fan mensualment.
 Espai de participació: ara mateix està buit però es destinarà a enquestes i a ser un
espai d’interacció i participació.
 Informació activitats extraescolars.
 Informació menjador general: es penjaran els menús diaris, especificant els
ingredients, les activitats que fan els infants al menjador i qualsevol novetat
relacionada.





Material escolar.
Botiga AMPA: per vendre les bates i material que hi ha: es penjarà l'estoc i els preus.
També hi haurà els enllaços de la web de l’escola i del correu de l’AMPA.

Suggeriment: afegir links dels documents de l'AMPA: full extraescolars, inscripció AMPA....
2. Priorització romanent diners per invertir en l'escola
Del llistat de propostes de l'escola ja tenim alguns temes tancats:
 El monitoratge de la biblioteca ja està inclòs en el pressupost de l’AMPA anual.
 Els ordinadors l’escola els comprarà amb diners que acaben d'arribar de la Generalitat.
 2 calefactors que ja estan comprats i manca instal·lar.
De la resta del llistat es decideix el següent ordre de priorització:
1. Assecadors de cabell ( 1 de més qualitat a fora dels vestuaris) 300€
2. Cortines per enfosquir gimnàs (han de ser cortines, no estors, i de material
totalment opac)
3. Sistema de so pel gimnàs
4. 9 càmeres fotografia
5. Sistema il·luminació teatral
6. Lector de documents
7. Equip de so portàtil per exterior
8. Matalassos i blocs espuma gimnàs, per muntar un rocòdrom al fons del gimnàs
(de densitat 25kg/cm2). Les preses es compraran amb el pressupost adjudicat
amb el pla català del 'esport
9. Zona multijoc per al pati
10. Taula pin pon
Actualment hi ha 9000€ al compte, per tant, es poden gastar 5000€ per deixar al compte un
romanent de 4000€
S'acabaran de buscar pressupostos exactes per veure fins a quin punt s'arriba de l’ordre de
prioritats.
3. Projecte participatiu pati
El projecte de pati preveu que l’espai de jocs sigui important per jugar però també important
per l'aprenentatge, per experimenta, i es planteja com un projecte que comenci des dels
propis nens i implicant a tothom.
Un cop es tingui clar que es vol fer es pot portar a alguna entitat que ens dissenyi la nostra
idea ( escola art, interiorisme, arquitectura, pares voluntaris... ) i buscant un finançament
paral·lel que recolzi tot això, patrocinadors o subvencions si existeixen.
El projecte s'ha plantejat a la direcció i, des d’allà, ens passaran idees i prioritats

Es proposa poder fer una part del projecte a la jornada de bricolatge, per exemple, tot el que
sigui pintar jocs a terra.
Proposta: quaderns de debat familiar per poder decidir qüestions, l’Ismael coneix el tema i ho
tirarà endavant.
La idea inicial és que quest any s'iniciarà tot el tema, per dissenyar el pati, amb tot el procés
participatiu i poder portar-lo a terme l'any vinent.
Per buscar participació de pares s'usarà la web i el mail.
4. Novetats comissions
S’exposa la línia que s’està seguint en la comissió de menjador.
A grans trets els canvis més significatius que ja s’han fet són:




Eliminació de panga, perca i peixos similars criats en aqüicultura propera a rius
contaminats del menú.
Introducció de iogurts La Fageda, en substitució dels iogurts Danone que menjaven
fins ara.
Elaboració d’un full de ruta per tal d’anar introduint productes ecològics, de manera
progressiva.

L’empresa ens va explicar el projecte “eat in english” per veure si des de l’AMPA ens
semblava una bona idea.
La proposta és transformar l’hora de dinar en un espai d’aprenentatge d’anglès, però fet en
grups reduïts, de manera que s’aniran convidant grups de 8-10 alumnes a participar en un
dinar en el menjador, amb una persona que els acompanyarà i es comunicaran exclusivament
en anglès.
D’aquesta manera i fins a final de curs tots els alumnes hauran rebut, 1 cop, una invitació per
dinar en el menjador amb aquest personatge que amenitzarà la vetllada en anglès.
Des de l’AMPA ja s’ha donat llum verda a aquesta proposta, i des de Campos Estela ja ens
informaran de quan es començarà a fer i de tots els detalls.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

