JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
ACTA 29/05/2018
Assistents
• Tània Agut
• Mónica Álvarez
• Lídia Torres
• Anna Sánchez
• Pilar Ribes
• Nerea Casares
• Elsa Buenaventura

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Festa de fi de curs
Renovació junta i comissió reciclatge
Resum actuacions AMPA curs 2017-2018
Precs i preguntes

1. Festa fi de curs
La festa fi de curs es fa el dia 15/06/2018. Ja tenim tots els permisos demanats, tant
pels espais com pels gots, plats i coberts compostables.
L’Elsa demanarà permís a Campos Estela per poder fer servir les neveres i la cuina,
com els altres anys.
L’Elsa parlarà amb direcció per confirmar la jubilació del Manel, i si és així es
compraran dos rams: per la Isabel i pel Manel. Queda pendent qui anirà a comprar els
rams.
La Pili parlarà amb direcció perquè volem posar un mural amb totes les actuacions que
ha fet l’AMPA aquest any, i també voldríem que es posés un mural amb un resum de
les feines fetes pels alumnes de cada curs, i això ho haurien de proporcionar els i les
mestres.
Cronograma de la festa
20h arribada de la gent
20.30h sopar nens
21h sopar adults
22h-1h Actuació musical: Malaka Tones
El menú d’aquest any serà:
Adults: amanida pasta amb pesto i llom amb salsa de bolets
Nens: Macarrons i pizza
El preu del menú serà de 10€ pels adults i 6€ pels nens, i inclou: aigua, vi i postres
(Brownie)
Es parlarà amb 5è per quedar en l’hora de muntar i i per decidir qui s’encarrega de
desmuntar. La proposta és anar sobre les 18h per muntar-ho tot, marxar i tornar al
vespre.
2. Renovació junta i comissió reciclatge
Com ja s’havia avançat en anteriors reunions, aquest any es renova la junta en bloc,
presidenta, vicepresident i secretari.
A més a més, les persones que porten la comissió de reciclatge i materials, que són
dues, l’any vinent no poden seguir fent aquesta tasca i també s’han de substituir.

Es proposa enviar un comunicat, breu i concís, per whatsapp, per informar d’aquest fet
i animar a les famílies a presentar-se voluntàries.
També es farà una crida dins de la pròpia junta, entre les persones que estan a d’altres
comissions, per si hi pot haver reubicació.
Es donaran dues opcions per presentar-se:
• Enviar un mail a l’ampa dient quina tasca volen assumir com a junta, o al mail
de materials pels que es presentin per portar la comissió de reciclatge.
• Posarem dues caixes, una per la junta i l’altre per la comissió de materials, a
l’entrada de l’escola per què deixin el vot
El relleu de càrrecs es farà a l’assemblea general del curs 2018-2019, que es farà el
proper 02/10/2018, aquesta assemblea es comunicarà per whatsapp i per mail 1 mes
abans, tal com marquen els estatuts.
3. Resum actuacions AMPA curs 2017-2018
Es farà una entrada al bloc amb totes les actuacions que s’han portat a terme aquest
any, un cop tinguem fotos de tot, i abans d’acabar el curs:
•
•
•
•
•

Compra mirall P3
Compra contes per la biblioteca
Compra 2 xilòfons i 1 metal·lòfon
Compra de 2 microscopis
Millora acústica del menjador amb la instal·lació de panells fonoabsorbents

4. Precs i preguntes
L’Elsa explica que dimecres 30 és l’últim dia per presentar una sol·licitud de subvenció
que atorgarà l’Ajuntament a les AMPES que hagin fet projectes relacionats amb: suport
pedagògic als infants o contribució per reduir la despesa econòmica familiar.
En el nostre cas, es presenta un projecte de reciclatge i compra de material educatiu, i
s’inclourà els diners que s’han gastat pel reciclatge de llibres i totes les compres fetes
de material educatiu, dins d’aquest curs 2017-2018.
Tota la documentació presentada s’enviarà escanejada al mail de la junta.
De cara a l’any vinent es planteja la possibilitat de fer que ser soci de l’AMPA sigui
d’alguna manera obligatori i s’està pensant com, tot i que som conscients que no es pot
obligar a ningú. Només hi ha un 50% de les famílies sòcies a l’escola i s’ha d’intentar
que aquest percentatge augmenti considerablement. Si totes les famílies fóssim sòcies
es podria reduir la quota quasi a la meitat.
La Pili ens vol explicar que ha parlat amb una escola d’arts marcials perquè ens volen
oferir, de cara al curs vinent, venir a fer alguna xerrada sobre bulling a l’escola. També
ofereixen descomptes als alumnes de la Torre de la Llebre que s’apuntin a fer
extraescolars a la seva escola.
Per últim, aclarim que per reciclatge cada any es reserven 1000€

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

La secretària

Vist-i-plau
La presidenta

