ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 11/05/2015
Núm.: 06/14-15
Hora: 18.45h-20h
Lloc: Sala AMPA

Assistents
Ismael Blanco
Jaume Rovira
Mònica Álvarez
Sònia Pérez
Tània Agut
Núria Batllori
Clara González
Laura Blanch
Meritxell Feliu
Vicky Wasyleczko
M. Jose Manjaron
Rosa M. Caro
Nekane Cárdenas
Sonsoles Pons
Antònia Montiel
Elsa Buenaventura

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estat compres
Material
Casals estiu
Comissió festes
Extraescolars
Precs i preguntes

1. Estat de les compres
La taula de pin pon ja està a l’escola, ha costat 670€.
També s’han comprat els matalassos, 10 unitats del mateix model, han costat 1290€.
S'han mirat pressupostos per l’equip de so d’exterior, uns 340€ el més senzill i un altre més complet de
870€.
En total tenim un pressupost d'uns 2500€ (670€ + 1290€= 1960€ gastats), així que es comunicarà a la
direcció que hem escollit el més senzill, que considerem és suficient pel l’ús que se li vol donar, perquè així
podrem comprar algunes càmeres fotogràfiques.
1.2. Material
L'escola s'encarregarà de fer les compres de material, un cop fet l’inventari de tot el què hi ha, i es farà una
quota única, tothom pagarà el mateix, sobre el juliol es demanarà l'import pel curs següent. D’aquesta
quota es farà distinció entre AMPA i no AMPA.
Es farà una carta conjunta entre AMPA i escola, on s’explicarà el canvi de sistema, i s'enviarà abans de les
reunions de fi de curs.
Hi haurà una part de material particular i de llibres que l'AMPA ho seguirà gestionant, així que les famílies
podran triar comprar-ho pel seu compte o tramitar-ho a través de l’AMPA.
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2.3. Casals
S'explica que ja s'han presentat els papers per demanar els casals de juliol.
Pel casalet de jornada intensiva, es presentarà i aprovaràé per Consell Escolar, però també es preguntarà
l’Ajuntament si cal demanar algun permís més.
D’altra banda, es recull la proposta sobre fer una valoració posterior dels casals de juliol, amb una
enquesta, per poder trobar punts a millorar.
3.4. 4. Comissió de festes
Colònies en família
Les colònies en família tenen molt poc quòrum, però es decideixen fer igualment, per no trencar la tradició.
Es recorda que altres anys ja ha passat, i que mai no s’ha deixat de fer.
Es proposa per a l'any vinent posar les dates de totes les festes a principi de curs i comunicar-les ben aviat,
perquè les famílies es puguin organitzar.
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Balanç festa primavera
La festa de la primavera va anar molt bé, i el balanç és molt positiu, però es considera que, per a l’any
vinent, caldrà estudiar millor la localització de les diferents activitats, perquè no en quedi cap de més
arraconada ni apartada.
Es decideix donar-li continuïtat a la paella, però intentant que es complementi amb la parada que munten
els de sisè pel seu viatge. De cara a l’any vinent s’intentarà coordinar les dues activitats.
A l'inflable hi entraven tots els nens de cop i es proposa que es facin dos grups, perquè els més petits no
en puguin sortir perjudicats.
JaA tenim l’inflable demanat pel dia 24 d’abril de 2016.
Festa de fi de curs
A la reunió assisteixen dues mares de cinquè, perquè que tenen reunió de classe aquesta setmana, i volen
proposar portar ells el tema del càtering al complet (taules, cadires, menjar, muntar i desmuntar....), però ho
plantejaran a la resta de la classe durant la reunió i, si hi ha prou voluntaris, ho tiraran endavant i ho
comunicaran a l’AMPA.
L'AMPA, igualment, s'encarregarà de la música i co-organitzarà l’activitat amb el grup de cinquè.
La sol·licitud d'iInfraestructura (taules, cadires, escenari...) es demanarà tan bon punt s’hagi coordinat la
comissió de festes de l’AMPA i el grup de cinquè (a tot estirar, la setmana vinent)demà mateix, espais,
taules i cadires.
De l'any passat es van recollir moltes propostes per millorar, les quals hauran de ser tingudes en
consideració. Per exemple:
Que cada grup de taula s'encarreguiués de recollir la seva i les cadires, per evitar que només uns quants
ho haguessin hagin de fer tot..
Es proposa millorar el reciclatge i la recollida de les escombraries.
Dedicar una cançó a sisè i alguna cosa més per acomiadar-los, ja que l’any passat, per desconeixement,
això es va passar per alt.
Controlar millor el pati dels petits, perquè no s’hi pugui accedir.
4.5. Extraescolars
S'ha de demanar l’ús de l’escola pel dia 13 de juny per la mostra de dansa i anglès., Demà mateix el Jaume
presenta la instància.
La valoració des de la comissió d’extraescolars és molt positiva de totes les activitats que es fan.
Per a l'any vinent, segueixen totes iguals i es volen afegir propostes noves, per exemple robòtica i alemany.
També es volia proposar de fer música des de l'escola Pere Burés, però per ara no s'ha aconseguit.
La piscina es pot plantejar com extraescolar però, perquè surti econòmica, cada família s’haurà
d’encarregar de portar els infants a la piscina.
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Per a les inscripcions de l’any vinent, es farà un canvi per fer el formulari per Internet, i es donarà l'opció
d'oferir un ordinador per a qui no en tingui disponibilitat.
A partir d'ara, es decideix que el Manel obrirà i tancarà les portes i no es donarà cap clau als monitors o
mestres d’extraescolars, per evitar problemes i malentesos.
Els del Kid’s & Us demanen un espai per poder deixar el material que porten, i es proposa fer lloc a la sala
de l'AMPA.
Es proposa incloure, com a extraescolar, teatre.

5.6. Precs i preguntes
Es presenta un projecte de mussol per la rua del carnaval 2015-2016, que agrada molt a tothom, així que a
la propera Junta ja s’explicarà millor com s’hauria de començar a preparar tot.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president
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