ASSEMBLEA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Data: 23/01/2019
Hora: 20:00h
Inici: 20:00h
Lloc : Menjador de l’escola
Assistents:
Alberto Jaén
Sebastián Fuentes
Marcos Saiz
Montse Julià
Cristina Riera
Cristina Llobet
Yolanda Díaz
Silvia
Mónica
Ordre del dia:
Junta
Comissió de biblioteca
Comissió de comunicació
Comissió de pati
Comissió de menjador
Comissió d’extraescolars i casal
Comissions singulars
Comissió de festes
Junta
Desenvolupament de la sessió:

Junta
Desenvolupament de les accions acordades a principi de curs i informació de com
avança el curs:
1. Les portes obertes seran l’11 de març a les 16:30.
2. El compte de Triodos està obert (proposta aprovada per treballar sense
comissions).
3. S’aprova l’elaboració per part de secretaria d’un document per a la organització
documental de l’AMPA (amb les indicacions que ens han fet des de FAPAC).
4. La transició d’AMPA a AFA segueix en marxa.
5. Segueix havent impagats de l’any passat. Tresoreria hi treballa.
6. A petició de M. Julià i amb aprovació de la junta es farà una sol·licitud de les
infraestructures per a festes a l’ajuntament.
7. El 3 de febrer la conserge s’incorpora a jornada completa fins a les 17:00.
8. Donat que l’actual junta es va ser escollida al gener, es proposa i es creu
necessari fer la renovació a finals d’aquest curs/inici del següent per no tornar a
tenir una junta nova a meitat de curs amb les dificultats que això comporta. Amb
data per determinar.

Comissió Biblioteca (Yolanda)
1. Han arribat els bucs.
2. Ha començat la biblio oberta per a préstec. Es recordarà a les famílies usuàries
que en aquest espai no es pot berenar. La valoració és molt positiva.

3. S’està preparant una gimcana de presentació de la biblio oberta per als cursos
de 1r a 6è
4. Es preparen exposicions de diferents temàtiques, segons el moment.

Comissió d’Extraescolars i Casals
1. Sembla ser que hi va haver un malentès amb el preu de robòtica que ha motivat
que algunes famílies no segueixin.
2. La proposta de ceràmica no va tenir suficients alumnes apuntats/des.
3. La proposta de cuina no es podia portar a terme per incompatibilitat horària.
4. S’ha començat a parlar amb Polaris de cara l’organització del Casal d’Estiu.
5. S’ha contactat amb DLleure de cara al curs vinent per valorar una gestió integral
de les extraescolars.

Comissió Festes (Cristina Llobet)
1. Carnestoltes; està en marxa el calendari de preparació. S’ha enviat link a les
famílies. Avui mateix s’ha realitzat una xerrada informativa.
2. Es proposa unificar la bricofesta i la festa de la primavera; possibles dates 29 de
març o 19 d’abril.

Comissió Menjador (Cristina Riera)
1. Tal i com es va acordar a la junta de final de curs 2018/19 s’ha fet recerca de
possibles empreses que puguin millorar la gestió actual del menjador. Es
proposa una nova empresa, DLleure.
2. Donat que es tracta d’un servei sensible per a les famílies s’acorda que el tema
es tractarà en assemblea extraordinària.
3. S’acorda una reunió entre comissió, Alberto i M. Julià per tal de definir un full de
ruta de cara a l’assemblea extraordinària i el seguiment del curs en qualsevol
cas.

Comissió Pati
1. Com ha comentat festes, es proposa unificar la bricofesta i la festa de la
primavera; possibles dates 29 de març o 19 d’abril.
2. S’han repartit les tasques per a la bricofesta de forma que cada acció tindrà una
persona coordinant.
3. Cal demanar ajuda a famílies que pensem que poden estar disposades a
col·laborar en el treball de les diferents iniciatives.
4. Els responsables de les diferents iniciatives preparant una llista detallada de tot
el material, eines i previsió de gent que es necessita per dur-les a terme. Es farà
la posada en comú a la propera reunió de la Comissió prevista pel mes de febrer.
5. Divendres 4 family, proposta per fer activitats i relacionar-se amb altres famílies
els divendres a la tarda de 16 a 17h.

Comissió Gènere
1. S’ha realitzat la primera fase del projecte “Peripècies de la convivència” La
valoració de totes les persones participants ha estat molt bona:
• 1ar tallers a famílies
• 3 tallers amb el claustre
• 1r taller a l’alumnat
2. Les properes setmanes es realitzaran els dos tallers restants a famílies (després
de carnestoltes). Queden per fer més tallers a l’alumnat (un taller per curs i
trimestre).
3. Es valora la necessitat d’una reunió de la comissió per explora els resultats de
l’avaluació feta per Espai Coneix.

4. S’explorarà possibilitats per a donar-li continuïtat a la comissió de cara al curs
següent.

Comissió Singulars
1. L’adequació del gimnàs/teatre està en marxa.
2. S’acorda donar una empenta a les Xerrades en Família amb 3 xerrades als
mesos de març, abril i maig.
3. Seguim pendents d’autorització per a poder fer ús de les dutxes.
4. Ja s’han comprat els ordinador portàtils.

La secretari
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

