ASSEMBLEA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Data: 6/05/2019
Hora: 19’45h
Inici: 20:00h
Lloc : Biblioteca de l’escola
Assistents
• Alberto Jaén
• Cristina Jiménez
• Cristina Llobet
• Cristina Riera
• Fina Martínez
• Marcos Saiz
• Montse Bartroli
• Montse Julià
• Tània Agut
• Tània Ciscar
Ordre del dia
• Aprovació acta anterior
• Comissió Casals
• Comissió Extraescolars
• Comissió Festes
• Comissió Biblioteca
• Comissió Menjador
• Comissió Pati
• Comissió Singulars
• Altres iniciatives
• Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

Aprovació acta anterior
Aprovada per unanimitat.

Comissió Casals
•
•
•
•

L’ajuntament ha de contestar a la justificació de la subvenció de l’any anterior.
Reunió amb Polaris el 14 de maig. Es farà difusió i comunicació.
Polaris s’encarregarà dels cobraments de casals.
Ens podem acollir enguany de nou a la subvenció.

Comissió Extraescolars
•
•
•
•

S’està treballant en el traspàs entre les persones que porten extraescolar
actualment i la nova comissió que comença a exercir com a tal a partir del curs
vinent.
El problema amb el monitor impuntual està solucionat (no ha tornat a passar).
A finals de maig s’han de definir les extraescolars que es proposaran.
Previsió de reunions amb empreses per acordar preus i horaris i valorar les
ofertes.

•
•
•
•

La Montse Julià entrega un document per a integrar les extraescolars dintre del
projecte educatiu del centre.
Entra a debat la figura del coordinador de les extraescolars coma figura externa
que centralitzi i coordini les extraescolars.
S’acorda convocar un monogràfic per tractar l’enfoc d’extraescolars 2019-20.
Es llança una proposta d’activitats al centre per a famílies pendent de definir.

Comissió Festes
•

•
•

Pel que fa a les ‘Colònies en família’ la comissió fa una valoració molt positiva i
identifica els següents punts de millora:
o Revisar l’enfoc per que també resultin atractives per alumnes dels cursos
superiors.
o Redefinir la organització i tasques per a involucrar a més persones, més
enllà de la comissió.
La festa de fi de curs del dia 14/06, serà de temàtica hawaiana. Es proposa portar
sopar de casa.
Es tornarà a reclamar els diners del premi de carnestoltes.

Comissió Pati
•

•

•

•
•

Sorral de petits: durant el mes de maig es buidarà el sorral pintat i s'ompliran de
sorra els dos sorrals. (En el moment de publicació aquesta acta s’ha actualitzat
aquest punt i s’ha acordat omplir els sorrals al setembre 2019 de cara al nou
curs).
Sorral de grans: l'escola dona permís per utilitzar les travesses que tenim.
L'equip directiu demana a l'Ajuntament que ens vinguin a fer el forat i ens
col·loquin les travesses. Si accedeixen a fer-ho, nosaltres només hauríem de fer
comanda de la sorra i omplir-lo. (En el moment de publicació aquesta acta s’ha
actualitzat aquest punt i l’ajuntament ha accedit a fer el sorral als mesos d’estiu).
Cabanes: es planteja fer-les amb la participació dels alumnes (probablement
cicle superior tot i que cal acabar de concretar-ho). A l'equip directiu els hi sembla
interessant. La comissió de pati elaborarà un document per presentar la proposta
en claustre.
Cuineta: es tira endavant la proposta presentada per la Comissió.
Plaques arbres: s'abordarà al proper curs amb la participació en el disseny per
part dels alumnes.

Comissió Biblioteca
•
•

Del pressupost aprovat de 2.500€ s’han gastat 1.980,76€.
De cara a l’any següent es vol repensar el servei contemplant la possibilitat d’un
estudiant en pràctiques de Biblioteconomia (UB), especialitzat en gestió de
biblioteques. Econòmicament la diferència de cost mensual és de 16€ respecte
el model actual.

Comissió Menjador
•
•
•

S’han fet els canvis al blog, afegint les graelles d’activitats, receptes de la Mari i
menú del 3r trimestre.
Falta publicar la normativa de funcionament.
La comissió de menjador va fer una visita en horari de dinar, la Cris, la Marta i el
Sebas. Va ser una experiència positiva, tot i que es van posar de manifest
aspectes a millorar, sobretot relacionats amb la vigilància.

•
•
•

En quant a l’horari intensiu es farà comunicació com cada any.
Està pendent la revisió del servei de canguratge.
S’analitzarà la viabilitat d’activar el servei de ‘Bon dia’

Comissions singulars
•
•
•
•
•

S’estan buscant alternatives a les propostes/pressupostos rebuts per a les
cortines ja que els que tenim fins a la data no s’ajusten als nostres requeriments.
La M. Julià comenta que el manteniment està en marxa amb la brigada
permanent de l’escola d’oficis.
Respecte a la casa ocupada; la mediadora de l’ajuntament està treballant. Estem
a l’espera de com evoluciona.
Quota única; els treballs avancen segons previsió per instaurar-ho al curs 201920.
Es preveu de cara a l’any vinent organitzar xerrades en família sobre temàtiques
d’interès.

Altres
•
•

S’ha fet una primera neteja de la sala de l’AMPA. Queda pendent mínim una altra
‘sessió’ per establir un espai per cada comissió.
La propera convocatòria d'assemblea oberta el 11 de juny 19:30 on cada
comissió farà una presentació/memòria que reculli tot el que s'ha fet al llarg del
curs i objectius per l'any següent. Aquest punt el coordinen les vocals a cada
comissió.

El secretari accidental
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

