
 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE 

 
Dia: 10/02/2014 

Núm.: 05/13-14 

Hora: 21h 

Lloc: Sala AMPA 

 

Assistents 

Montse Julià 
Nekane Cárdenas 
Jaume Rovira 
Mònica Álvarez 
Clara González 
Fernanda Murari 
Elsa Buenaventura 
 

Ordre del dia 
 

1. Lectura i ratificació acta anterior 
2. Gestió econòmica del romanent 
3. Activació i posada en marxa de la nova WEB 
4. Activitats a l'escola 
5. Seguiment de les extraescolars 
6. Precs i preguntes 
 
 

 

1. Lectura i ratificació acta anterior 

Es dóna per aprovada l’acta de l’anterior reunió de Junta. 

 

2. Gestió econòmica del romanent 

Amb el romanent que hi ha de l’any anterior s’han fet ja unes quantes inversions, entre elles, ja s’ha 

comprat l’assecador de cabell. 

Pel que fa a les pedres del pati dels grans les ha pagades l'escola 

Al pati dels petits s'ompliria de sorra el Sorral i de sauló els forats mes grans Amb la Montse Julià ja 

confirmem que es demanarà un pressupost ajustat i es tirarà endavant perquè estigui enllestit per la 

jornada de portes obertes, que es farà el dia 27/02/2014 a les 16.30h. 

Els següents punts series: cortines per enfosquir gimnàs i sistema de so, que s'encarregà la Begonya 

de buscar el pressupost (parlar amb el Jordi per les especificacions) 

 

3. Activació i posada en marxa de la nova web 

La web s’ha d’acabar de perfilar per poder comunicar a totes les famílies que ja està operativa. Queden 

alguns punts per perfilar: 

 

La clara enviarà a la Vicky una entrada per la web sobre la jornada de bricolatge. 

També s’enviaran les novetats del menjador quan ens les hagi passat la Yolanda. 

Es penjaran totes les actes de les reunions que es fan. 

Es decideix que cada responsable de les comissions s'ha d'encarregar de posar les novetats i la web 

s'ha de mantenir. El control de continguts de la web i comprovar que es manté al dia es proposa que la 

faci la Vicky. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Activitats a l’escola 
Les dates dels esdeveniments que tindran lloc a l’escola són: 

 

Bricolatge: 6/04/2014 

Primavera: 27/04/2014 

Colònies pares: 10-11/05/2014 

Colònies nens: 21-22-23/05/2014 

Festa final curs: 13/06/2014 

 

Les propostes per a la jornada de bricolatge són: 

Pintar classes per dins, sobretot part baixa dels cursos d’infantil 

Portes armari de 4rt 

Arreglar per dins un armari 

Pintar pentagrama gegant al pati i d’altres jocs 

Hort 

 

5. Seguiment de les extraescolars 
A les activitats extraescolars s’han detectat algun problemes als que s’ha de buscar solució: 

A hoquei tenen un monitor que no parla ni català ni castellà i no s'entén amb els nens, fet que s’ha de 

solucionar perquè si s’ha de quedar sol amb ells és un problema. 

A escacs i anglès les classes van malalment perquè hi ha alguns nens conflictius que no deixen 

treballar. 

S'ha de plantejar com avisar a les famílies perquè aquests nens no es portin malament, per exemple 

fent 3 amonestacions i si segueixen fer-los fora de les extraescolars. 

es transmetrà al Carles i a la Rosa i que ells plantegin la millor solució. 

 

6. Precs i preguntes 

Proposta per fidelitzar els socis de l'AMPA:  

 Que només es puguin beneficiar del reciclatge els socis, sempre i quan hagin estat socis durant 

tot l’any anterior. 

 Que el monitoratge sigui gratis pels socis. 

 Material de llibres més econòmic 

 

La proposta de la Mireia Xercavins d’obrir l’escola algun diumenge al mes es planteja i agrada molt, 

però es veu clar que hi ha d'haver unes persones encarregades de tot el projecte i que s'ocupin tant de 

pensar les activitats que es farien com de demanar permisos i obrir i tancar, entre d’altres tasques que 

s’haurien d’especificar. 

 

Per la reunió vinent hem de saber: 

Feines exactes per a la jornada de bricolatge, proposta de fer -ho més participatiu i s'ha de buscar la 

persona o persones encarregades segons les necessitats. 

Propostes de cases per les colònies de pares  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

La secretària      Vist-i-plau 

       El vicepresident per absència del president 

 


