AMPA Torre de la Llebre

JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 10/04/2018
Núm.: 04/17-18
Hora: 18.45h-20h
Lloc: Sala AMPA
Ordre del dia:
1. Festa de la primavera
2. Últimes compres
3. Evolució del menjador
3. Renovació de càrrecs
4. Precs i preguntes

Assistents:
• Elsa Buenaventura
• Lidia Torres
• Cristina Chicharro
• Pilar Ribes
• Nerea Casares
• Tània Agut
• Ismael Blanco

1. Festa de Primavera
Es necessita l’assegurança de la FaPaC perquè l’Ajuntament segueixi amb el tràmit. Un cop l’hagi
enviat la Tània, s’enviarà al Jaume i a la comissió de festes. El Jaume ja ho farà arribar a l’Ajuntament.
L’Elsa s’encarrega d’enviar un correu a la Montse Júlia per comunicar oficialment les dates de les festes
També demanarà permís a Campos estela per fer servir una nevera
El programa de la festa serà:
10.30-11.30: futbol grans
10.30-11.30: Cros petits
10.45-11.15: contacontes infantil
11.30-11.45: concert (exclusiu)
12.45-13.45: animador
13.45: sorteig pernil
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AMPA Torre de la Llebre
Els de 6è prepararan: paradetes, taller de pinces i s’encarreguen del bar
El Jaume haurà de donar les claus i alarma, 1-2 dies abans a 6è, perquè ells s’encarregaran d’obrir i
tancar
2. Últimes compres
Pel que fa a les previsions de pressupost que ens ha enviat la Tresoreria de l’AMPA, es considera que
cal fer algun ajust tenint en compte que la partida de reciclatge de llibres ha de ser més gran. Estimem
que disposarem de 10.000€ per destinar al projecte Pati i 5.000€ a les demandes de l’escola (en
aquests 5.000€ haurien d’entrar els instruments musicals, microscopi, acústica del menjador, llibres i
mirall).
S’han comprat els llibres (500€) i el mirall per P-3 (80€ aprox.).
S’aprova el pressupost de l’acústica del menjador (2.498,17€) i per tant es decideix emprendre la
reforma.
El pressupost del microscopi és de 339€ + 99€ de la base + IVA.
El pressupost dels instruments musicals és de 571,46€ (IVA inclòs).
Es preguntarà a l’escola si volen dos microscopis o alguna altra cosa fins esgotar els 5.000€
pressupostats. L’escola havia suggerit l’ampliació de l’hort i les llums del gimnàs. Es valorarà amb
l’escola.
3. Evolució del menjador
No es tracta perquè no hi ha ningú de la Comissió. Ho tractarem en la propera Junta.
4. Renovació de càrrecs
L’Elsa Buenaventura ja està en el tercer any de presidència. Els membres de la Junta ja porten 5 anys
ocupant diferents càrrecs. Acabarem el curs, però caldria plantejar-se la renovació al proper curs. Es
comunicarà la intenció de fer la renovació, demanant voluntaris i oferint acompanyament en la
transició (es parlarà amb la Vicky per fer la comunicació).
5. Precs i preguntes
No n’hi ha.
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