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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació nova Junta 
2. Aprovació nous estatuts 
3. Relació AMPA-Escola 
4. Casals 
5. Reciclatge de Llibres 

 
 

1. Aprovació Nova Junta 
En data 09/11/2015 es va aprovar una nova Junta però no es va fer el Certificat de l’elecció d’una nova Junta 
Directiva, per presentar-ho a la Generalitat. 
Per aquest motiu, a data d’avui, ratifiquem aquesta mateixa Junta en el marc d’aquesta Assemblea 
extraordinària, i procedirem a signar el Certificat per a presentar-lo a l’Administració. 
 

2. Aprovació nous Estatuts 
Se sotmeten a votació els nous Estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Torre de la Llebre 
i, per unanimitat, s’aproven a data d’avui. 
Se signaran els Estatuts i es presentaran a la Generalitat de Catalunya a través de correu administratiu 

 
3. Relació AMPA-Escola 

Es posa sobre la taula la trobada que hi va haver entre l’escola i la presidenta de l’AMPA, abans de la festa 
de fi de curs, per mirar de trobar una via per a millorar la relació. 
Es decideix que es proposarà fer una reunió entre l’equip directiu de l’escola i la junta directiva de l’AMPA, 2-
3 persones de cada, per fer una primera presa de contacte. 
Intentarem que aquesta trobada es faci la propera setmana. 
La idea és proposar a l’escola iniciar un projecte plegats per millorar la relació i guanyar en implicació per 
totes dues bandes. 
Lligat a tot això i aprofitant que l’escola està començant un projecte de biblioteca, els volem oferir la nostra 
col·laboració per anar junts de la mà en això. 
 

4. Casals 
Fa dies que la comissió de menjador està intentant trobar un dia per fer reunió, entre empresa, escola i 
AMPA, però no hi ha manera perquè des de l’escola no els va bé mai. 
Com que la comissió de menjador també porta el tema de casals, i s’han de parlar moltes coses amb 
l’empresa, degut al canvi de sistema de tramitació dels ajuts, es decideix que es concertarà dia directament 
amb l’empresa per parlar d’aquest tema exclusivament. 
Les possibles dates de la trobada seran el dilluns 10 o el dimarts 11. 
 
A principis de setembre ja es farà una primera reunió sobre menjador, per enfocar el nou curs amb les 
novetats que volem incorporar, on assistiran tots els components de la comissió: representants escola, 
representants empresa i representant AMPA 
 

5. Reciclatge de llibres 
Des de la comissió de materials ens informen que, un cop revisats els llibres socialitzats, han detectat que en 
alguns casos el material no s’ha tractat adequadament. 
Concretament, els llibres d’anglès de 3r (que són nous de l’any passat), els han trobat bastant malament i la 
majoria, tots menys 2, sense folrar, tot i demanar que això es faci a principi de curs. 
Des de la Comissió, s’està preparant un escrit per informar a les famílies d’aquest fet i recordar que els llibres 
socialitzats s’han de tractar bé, tenir cura d’ells i respectar, perquè s’han de fer servir durant 4 anys. 

 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
 
 
 
 
 
 
El secretari      Vist-i-plau 

      La presidenta 


