ASSEMBLEA GENERAL AMPA TORRE DE LA LLEBRE
ACTA 02/10/2018
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Anna Sanchez
Helen Navarro
Pilar Ribes
Susanna Rodrigo
Lidia Torres
Jordi Montesinos
Cristina Giménez
Montse Bartroli
Dani Pons
Tània Agut
Tània Ciscar
Janet Brown
Alba Ojeda
Paula Cavero
Nerea Casares
Mònica Álvarez
Laia García-luengo
Cristina llobet
Núria sala
Elsa buenaventra

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Presentació comissions
Estat de comptes
Renovació/revocació càrrecs
Precs i preguntes

1. Presentació comissions
Pati
Tenim pendent l’aprovació d’una subvenció que es podria destinar a aquest projecte. Es
començarà a treballar, conjuntament amb l’escola i s'ha ofert la Paula Cavero per entrar
a la comissió.
Festes
Des de l’AMPA s’organitzen les següents festes: primavera, colònies en família, festa fi
de curs
Es plateja, dins de la comissió de festes, fer subcomissions especialitzades en
cadascuna de les activitats que es fan
Extraescolars
El pic de feina és a l’inici i al final de curs. Hi ha 3 persones a la comissió
Les extraescolars que es fan a l’escola són:
Dansa, Bàsquet, Futbol, Hoquei patins, iniciació esportiva, robòtica, anglès, alemany,
cant coral, piscina i escacs

Menjador
L’Ampa fa d’enllaç entre les famílies i el menjador.
L’objectiu és millorar tot allò que no funciona.
Aquest any es treballa en la línia de millorar la gestió de conflictes
Es proposa demanar a l’empresa que els monitors facin formació específica
Des de la comissió de menjador també es porten els casals. Aquest curs es buscarà
informació per poder millorar-los, perquè cada vegada s'apunten menys nens. Qualsevol
cosa que es trobi, s’ha d’enviar la informació a menjador.torredelallebre@gmail.com
Reciclatge i materials
Des de l’any passat, el material ja es gestiona des de l'escola
El reciclatge també ha desaparegut però l'AMPA segueix revisant llibres de consulta
La feina es concentra a inici de curs, quan es revisa que els llibres estiguin bé.
2. Estat de comptes
Es presenta l’estat de comptes a data actual i es justifiquen totes les despeses que hi
hagut en els curs 2017-2018.
En principi, més endavant ja es farà l’assemblea econòmica de l’AMPA, on es decideix
l’import a invertir durant el curs i a què es destina.
5. Renovació/revocació càrrecs
Els càrrecs actuals de la Junta són els següents:
Presidenta: Elsa Buenaventura
Vice-president: Jaume Rovira
Secretari: Ismael Blanco
La Junta actual presenta la seva dimissió
Es presenten l'Anna Sánchez com a secretària, Pilar Ribes com a vici-presidenta i la
Montse Bartroli com a presidenta
Es procedeix a la votació i s’accepta el canvi de junta
En els propers dies es farà el certificat de canvi de junta, per presentar a l’ajuntament i a
la Generalitat.
3. Precs i preguntes
Proposta de quota única des de l’escola, que s’està explicant a les reunions d’inici de
curs: s'ha de gestionar bé i es demanarà que es consulti a l’AMPA si, al final, es vol
seguir aquest camí.
Es demanarà a altres escoles com es fa la quota única per poder exposar-ho a l'escola.
Biblioteca: el projecte biblioteca es vol fer comissió perquè es segueixi treballant entre
famílies i escola
La idea es que la biblioteca sigui una eina clau de l'escola. I també fer activitats perquè
els pares i mares s'hi acostin.

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

La secretària

Vist-i-plau
La presidenta

