AMPA TORRE DE LA LLEBRE
ASSAMBLEA 24 d’octubre de 17
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1. Presentació de les Comissions
Extraescolars (Tània): hem tingut 120 inscrits, amb 9 activitats extraescolars
diferents, aquest any amb bàsquet com a novetat, i també ha sortit patinatge. Són 3
membres a la comissió, que es distribueixen les activitats (dansa, escacs, piscina...).

Menjador (Anna): intermediaris entre famílies i l’empresa del menjador (Campos
Estela); es fa seguiment dels productes i dels menús i de les activitats que es fan en
horari de menjador; s’ha treballat des de fa anys en la introducció de menjar
ecològic (brou, cremes, sofregits...). aquest any s’està treballant la gestió dels
conflictes, evitant càstigs, reforços positius... per tal que sigui un ambient
agradable pels nens.
Materials i reciclatge (Nekane): materials: a final de curs l’escola dóna un llistat de
materials personals a comprar per part de les famílies; l’AMPA els ofereix on-line;
el reciclatge de llibres s’aplica en els cursos de 3er a 6è.
Comunicació: ho porta la Vicky, bàsicament el tema de la web, Facebook i
màrqueting.
Festes: són 2 persones i hi ha necessitat de més col·laboració: s’organitzen les
festes de la primavera, festa de fi de curs i les colònies en família. En la de
primavera es col·labora amb 5è i 6è. En la de fi de curs amb la de 6è. La de la
Castanyada l’organitza només 6è (l’AMPA només col·labora en aspectes logístics
com assegurança i reserva de l’espai). Són activitats molt agraïdes, amb molta
participació, però que donen molta feina a nivell organitzatiu. Un tema pendent de
fa temps és l’organització d’una comparsa per Carnestoltes.
Es fa una crida a la col·laboració. Es recorda que el funcionament de l’AMPA és a
través de les reunions de Junta (el segon dimarts de cada mes), l’assemblea general
i l’econòmica (al desembre), i la col·laboració variable de diferents persones en
diferents projectes i activitats més o menys puntuals (organització de festes,
comunicació...).

2. Balanç econòmic
La Sonia Ruiz explica que el criteri adoptat l’any passat és que, tenint en compte el
superàvit acumulat, ens proposem gastar més del que recaptem, de manera
raonable, preveient la possibilitat que apareguin imprevistos. Aquest any el dèficit
ha estat 1018,52€.
Presenta el balanç d’aquest any. Hem tancat l’exercici amb 23.103’86€ en compte
corrent, però està pendent encara la despesa del reciclatge.
Aquest curs hem tingut 106 socis a l’inici del curs + 10 nous – 1 baixa. No hi ha
impagaments, i han pagat els impagats.
Cal preveure que aquest any ja no tenim estoc de bates i xandalls, i per tant no
tenim els ingressos corresponents. S’acorda tornar a promoure-ho.

3. Renovació / revocació de càrrecs
Tània Ciscar s’ofereix com a càrrec de Tresorera. S’aprova per unanimitat.
La resta de càrrecs es posen a disposició de l’assemblea. No apareixen candidats.

S’aprova que hi hagi un correu electrònic específic per a Tresoreria i per totes les
comissions. S’enviarà un comunicat informant a les famílies.
Alba Ojeta, Janet Brown, Cristina Riera i Laia Garcia-Luengo s’ofereixen a
col·laborar puntualment en l’organització de festes.
La Jornada de Bricolatge és una activitat que s’havia fet fa uns anys i es va deixar
de fer per falta de voluntaris. Es proposa reprendre-ho aquest any si surt la
persona. S’enviarà un comunicat fent una crida per voluntaris, idees i projectes.
L’organització de Casals l’assumirà la Marta Viana. Tenint en compte que aquest
any la valoració no és massa positiva, s’exploraran alternatives.

4. Precs i preguntes
Es pregunta sobre què implica col·laborar en la comissió de festes. S’explica que la
feina es concentra molt en el segon i tercer trimestre. En la propera reunió de Junta
(14 de novembre) s’han de fixar les dates (Primavera, Colònies i Fi de Curs).
Aquest any es vol treballar amb antelació per no concentrar tant la feina.
Es comenta la iniciativa de treballar el tema de mobilitat aquest curs (carril bici,
camí escolar, aparcament dels cotxes, enquesta de mobilitat de les famílies...).

