JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
ACTA 14/03/2017
Assistents
 Noelia Muñoz
 Ismael Blanco
 Irma (6è)
 Pili
 Montse Bartroli

 Elsa Buenaventura
ORDRE DEL DIA
1. Estat de les compres
2. Properes festes
3. Precs i preguntes
1. Estat de les compres
Les barres de dansa ja estan comprades i s’estan fent servir. Els miralls estan
encarregats i es vindran a muntar la setmana vinent.
Aquesta mateixa setmana es farà la transferència de 300€, a les persones
encarregades de comprar material pel pati. S’ha consultat al Jordi quines
prioritats o preferències té l’escola, però com que no ha respost es comprarà el
que l’AMPA consideri oportú.
Pel que fa al rocòdrom, des de l’AMPA es va proposar que es muntés a fora,
però segons l’escola, hi ha una normativa que ho prohibeix. S’ha estat fent
cerca i no s’ha trobat res al respecte, així que es tornarà a consultar a l’escola
el motiu pel qual no es vol instal·lar el rocòdrom al pati, així es podria gaudir, no
només com a eina d’educació física, sinó també com a eina lúdica.
Es farà seguiment de la resta de compres pactades.
2. Properes festes
Per les festes que queden d’aquí a final de curs s’ha de demanar l’autorització
a l’Ajuntament, tant pel que fa a espais com a infraestructures. Es passaran les
dades al Jaume Rovira i ell s’encarregarà d’entrar-ho dins de termini.
S’enviarà un whatsapp recordant les dates de les festes que queden, perquè
les famílies se les puguin reservar.
Festa 40 anys
La Mireia Xercavins ens ha passat un mail sobre el programa de la festa dels
40 anys, que tenen programat per ara, i es llegeix a la Junta.
Estem tots d’acord en què el programa és molt atractiu i també considerem que
s’ha de comunicar a la comissió que s’encarrega de l’organització el següent
aclariment: donat que el sopar és obert a tothom, alhora de fer-ne la difusió
creiem que no s’ha d’especificar que està enfocat a la retrobada d’exalumnes,
exmestres i extreballadors, és la festa dels 40 anys de l’escola i es podria
anunciar com una trobada de tots plegats.

Festa de la primavera
Des de la Comissió de festes es vol recuperar la idea inicial de la festa de la
Primavera, una festa de l’esport i de l’inici d’aquesta estació tan florida.
Hi haurà dues activitats principals: L’oquestorre i un animador/a, que s’està
buscant i demanant pressupost.
També es planteja contraprogramar activitats que no siguin principals, per
exemple: torneig de futbol i tallers.
Tots els passos que es vagin seguint s’aniran coordinant amb 6è.
També es comentarà a la Mercè, coordinadora del menjador, si els nens i
nenes poden fer alguna cosa per la decoració, tot i que encara tenim material
d’anys anteriors (l’Elsa s’encarrega de preguntar-li)
Colònies en família
Ja s’ha publicat al bloc el post sobre les colònies d’aquest any.
S’enviarà un whatsapp amb el link del bloc i on es podrà trobar el formulari
d’inscripció.
La data límit per inscriure’s és el 22 de març
La data límit per fer el pagament del 25€ és el 29 de març
Les activitats inicialment pensades són:
Dissabte matí: gimcana i dinar de pícnic
Dissabte tarda: tallers per preparar la festa de pirates
Dissabte nit: sopar, festa pirata, concurs per determinar i joc de nit
Diumenge matí: joc de pistes a l’entorn de l’alberg o dins una ruta d’excursió.
No es descarta fer una activitat de pagament per la zona, segons si es troba
quelcom d’interès
3. Precs i preguntes
 La propera junta tocaria l’11 d’abril, però són vacances escolars, per
tant, la farem, el dia 4 d’abril.
 Proposta per implicar més pares i mares a l’AMPA:
De cara a l’any vinent, fer un llibre per cada classe, excepte cicle
superior, de manera que vagi passant per les famílies, i aquestes hi
expliquin què saben fer. Amb aquestes dades es podrà fer un arxiu, per
tal de trobar col·laboradors especialitzats en matèries concretes, per
ajudar a l’AMPA en activitats puntuals.
El primer any es faria per totes les classes i els anys següents ja només
s’entregaria a P3.
 Des de l’escola tenen un projecte de foment de la lectura. Lligat amb
això, es proposa que la biblioteca pugui ser una font de préstec de
llibres per a les famílies. Des de l’escola es veu bé aquesta proposta,
però demanen que es gestioni des de l’AMPA.
Es proposa muntar algun conte-contes per fer difusió de la proposta i
poder començar a buscar voluntaris i voluntàries, per obrir la biblioteca
a les famílies, de cara a l’any vinent.
D’altra banda, també se’ns ha comunicat que el fons de llibres de la
biblioteca és just, així que es tindrà en compte per destinar-hi una part
del pressupost de l’AMPA.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist-i-plau
La presidenta

