ASSEMBLEA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Data: 12/03/2019
Hora: 19’30h
Inici: 19:45h
Lloc : Menjador de l’escola
Assistents:
Alberto Jaén
Sebastián Fuentes
Tania Ciscar
Marcos Saiz
Montse Julià
Silvia Perez
Pilar Ribes
Cristina Riera
Nerea Casares
Anna Sánchez
Mª Victoria Wasyleczko
Lídia Torres
Paula Cavero
Cristina Jiménez
Sara Checa
Núria Sala
Begoña Bernabé
Janet Brown
Laia Garcia-Luengo
Cristina Llobet
Jordi Montesinos
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació acta anterior
Votació vicepresidència
Presentació nova junta
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat.
2. Votació vicepresidència
Es presenta en Marcos Saiz com a candidat a la vicepresidència i es vota per unanimitat.
No es presenta ningú més.
3. Presentació nova junta
El president de l’AMPA, Alberto Jaen, realitza la presentació de la nova junta i de quina
serà la línia de treball; així mateix es presenten les persones que la integren:
• Vicepresident Marcos Saiz
• Tresorera Tania Ciscar
• Secretari Sebastian Fuentes

Posem de manifest que tot el que fem ha de revertir en una millora per els/les alumnes,
i que hem de treballar de forma conjunta, tots els agents implicats en la comunitat
educativa, amb aquest objectiu sempre present.

Les comissions tenen plena autonomia de treball.
Creació de la comissió “Singulars”, per al desenvolupament de tasques puntuals que
s’han de realitzar i que no estan dintre de cap comissió.
Es proposa i s’aprova la creació de subcomissions en les comissions integrades per
moltes persones i amb diferents tasques a realitzar.

Fem una proposta organitzativa; es realitzaran reunions mensuals de la junta a la qual
hauran d’assistir les vocals de cada junta a més de president, vicepresident, secretari i
tresorera.
L’objectiu d’aquestes reunions serà fer seguiment del treball que porta a terme cada
comissió i fer arribar a les famílies (sòcies i no sòcies), mitjançant comunicat, l’evolució
de les tasques realitzades.

Les assemblees realitzaran al inici i al final del curs; amb caràcter extraordinari es podrà
convocar una assemblea per la presa decisions de calat que afectin al funcionament de
l’escola.
La finalitat d’aquesta proposta és optimitzar el temps que dediquem les famílies a la
gestió de l’AMPA,.

Informem de les tasques realitzades des de la formalització de la nova junta...

...i de les que estan en marxa o volem realitzar.
4. Precs i preguntes.
La Montse Julià informa que el dia 21 tenim reunió amb l’ajuntament per el tema de les
tasques de manteniment que s’han de realitzar. L’Anna Sánchez (Com. Singulars)
assistirà perquè és la persona que està fent el seguiment d’aquestes tasques.
La Vicki Jiménez comenta que el dia 22 tenim reunió amb Polaris per planificar els
Casals; es farà una previsió d’assistents per poder fixar les dates dels Casals, que
depenen d’aquesta xifra.

Es recorden les vies de comunicació:
• Mail de l’AMPA
• Qüestionari al blog
• Comunicats emesos per l’AMPA
S'aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

