
 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE 

 
Dia: 10/03/2014 

Núm.: 05/13-14 

Hora: 21h 

Lloc: Sala AMPA 

 

Assistents 

Clara González 

Rosa Caro 

Fernanda Murari 

Laura Blanch 

Jaume rovira 

Ismael Blanco 

Vicky Wasyleczko 

Mònica Álvarez 

Begonya Bernabé 

Nekane Cárdenas 

Carles Leg 

Javi Serrano 

Elsa Buenaventura 

 

1. Activació web AMPA 

2. Últimes Compres 

3. Programació activitats festives 

4. Altres temes comissions 

5. Proposta patis oberts 

 

1. Activació web AMPA 

Es decideix un text d'entrada per penjar al bloc i després s'aniran afegint més entrades de totes les 

novetats: menjador, compres,... 

L'Ismael s'encarregà de perfilar l'entrada i de fer el comunicat per enviar des de l'escola a totes les famílies 

sobre l'activació de la web de l'AMPA. 

També s'afegirà un apartat a l'escrit general sobre què fem des de l’AMPA, la informació de les quotes i es 

penjarà el full de formulari d'Inscripció a l'AMPA. 

 

Es parlarà amb l'Administrador del Facebook perquè publiqui que tenim nova web. 

 

2. Últimes compres 

Falta concretar el tema de les cortines i del sistema de so que l'escola no ha acabat de concretar perquè 

estan pendents d'un pressupost. 

En principi es demanarà al Manel que mesuri el gimnàs per saber les mides que necessitem i insistirem a 

l'escola perquè contesti. 

 

3. Programació activitats festives 

Jornada de bricolatge 

La persona que ho havia de coordinar no pot venir el dia 6, per tant es parlarà amb ell per poder organitzar-

ho sense ell.  

El Jaume s'encarrega de fer la instància.  

Es parlarà amb l'Eixam per veure si podem fer la jornada amb nens i així s'animin més famílies. 

Per motivar als pares s'enviarà un comunicat a l'escola i es promocionarà a traves de la web. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Festa de la primavera 

Tenim els inflables gratuïts amb l'Àgència de residus 

Els tallers infantils els farà la Fernanda 

La paella l'organitzen la Mireia i la Clara 

El Javi farà d'speaker 

S'organitzarà partit de futbol de pares i de nens 

Es proposa posar paradeta amb la roba que tenim a l'AMPA 

Chaplins proposa muntar una paradeta per explicar les estades que fan a Irlanda a l'estiu i es demanarà 

que facin una activitat en anglès. 

 

4. Altres temes comissions 

Extraescolars 

Es demana per part de la comissió que l'escola s'impliqui i si hi ha alguna incidència que es comuniqui al 

més aviat possible. 

 

Pel que fa als problemes en extraescolars s'acorda que no es toleraran determinades actituds, es planteja 

posar al full d'Inscripció un compromís de responsabilitat per seguir les classes de manera adequada. 

Pel que fa a hoquei es comprovarà que els monitors que hi ha són adequats. 

 

Aquest tema es tractarà àmpliament a la següent junta. 

 

Casals estiu 

La durada dels casals d’aquest any és des del dimarts dia 1 de juliol fins l’1 d'agost, 5 setmanes.  

El preu és igual que l'any passat 40€ amb subvenció (50€ sense subvenció en aquells casos que es 

demani fora de termini)  i la primera setmana 32€ (40€)  

En principi es farà amb Campos Estela però es parlarà amb ells per millorar alguns aspectes 

 

Colònies de pares 

La Laura i la Begonya s'encarreguen de les colònies de pares. Miraran llocs per 80-100 persones i preus 

màxims de 25€/pax 1 nit amb PC. 

 

5. Proposta patis oberts 

La proposta agrada i es planteja fer una prova pilot coincidint amb la jornada de portes obertes de dansa. 

També es plantejarà a diverjoc si volen participa-hi. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

La secretària      Vist-i-plau 

       El president 

 


