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JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE 
 
Dia: 19/09/2017 
Núm.: 01/17-18 
Hora: 18.45h-20h 
Lloc: Sala AMPA 
 
Ordre del dia  

1. Planificació de dates: festes i assemblees 
2. Traspàs tresoreria 
3. Reunió Ampa-Escola 
4. Nou P3 
5. Precs i Preguntes 

 
Assistents: 

 Mónica Álvarez 

 Tània Agut 

 Marta Viara 

 Elsa Buenaventura 

 Cristina Riera 

 Nekane Cardenas 

 Pili Ribes 

 Jaume Rovira 

 Maria Salamero 
 
 

1. Planificació de dates: festes i assemblees 
Es convoca Assamblea general pel proper 24 d'octubre, de 18.45h a 20h, al menjador del 
l'escola. L’Elsa s’encarregarà d’enviar  un mail per informar de la data i motivar als pares a unir-
se a l’AMPA. Cada comissió explicarà la seva funció. 
Resta pendent planificar dates per les colònies de pares, festa de la primavera i festa de fi de 
curs. 
 
Es procedeix a fer un resum de les comissions: 
 
-Comissió Reciclatge de llibres:  
Hi ha hagut un 81% de participació amb només 1 cas a comentar , 1 llibre que queda pendent de 
retornar. Es trucarà als pares o s’anirà a parlar amb ells en persona.  
Es proposa fer nota informativa als pares per insistir en la cura dels llibres ja que aquest any 
s’han trobat llibres en mal estat. 
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El material es va repartir sense incidències. 
-Comissió de festes: 
Quedarà amb la col·laboració de la Pili, el Dani T i la Maria. Puntualment, s’han ofert per ajudar 
la Nerea i el Dani P. 
-Comissió de menjador: 
Ja hi ha data per la reunió amb Campos Estela. Se n’informarà a la propera junta. 
-Comissió d’extraescolars: 
No hi ha hagut cap incidència. 
-Biblioteca: 
Aquest any continuem amb el suport que fa l’AMPA a la biblioteca de dilluns a dijous de 12h a 
13h amb Diverjoc. Es proposa fer foto i publicar-ho al bloc ja que creiem que no s’ha fet difusió 
d’aquesta informació. 
 
2. Traspàs tresoreria 
Es comenta la falta de tresorer, que s’hauria d’incorporar immediatament. Es farà un mail i 
s’enviaran whatsapp de manera urgent en busca d’algú que pugui ocupar el càrrec.  
La Elsa ha demanat pressupost a dues empreses per si no trobéssim cap voluntari. 

 
3. Reunió Ampa-escola 
S’informa que ja es va enviar un mail previ per demanar reunió amb l’escola. L’Elsa tornarà a 
enviar un altre.  Els objectius de la reunió són crear un projecte comú amb l’escola, com pot ser 
el de la biblioteca, solucionar els problemes actuals que hi pugui haver i demanar implicació dels 
mestres. 
 
4. Nou P3 
Queda pendent que facin grup de whatsapp de la classe. La delegada serà la Vanessa. 

 
5. Precs i preguntes  
-La Pili ens comenta una proposta del Kuida’t per fer activitats dirigides als pares. Està pendent 
de que ens passi una proposta amb diferents horaris per acabar de decidir.  
-La Maria recorda de la importància de tractar el tema de la mobilitat entorn a l’escola (camí 
escolar, carril bici i l’aparcament que fan alguns vehicles al mateix carrer Massana). Proposa 
crear un grup de persones per augmentar la pressió a l’ajuntament i crear una línia d’actuació 
per aquests temes. L’Ismael s’ha ofert com a voluntari. Calen més persones.  
- Es comenta que aquest estiu uns pares han vist a dues persones alienes a l’escola al pati 
infantil, en un dia festiu, sortint dels lavabos. S’acorda omplir una instància a l’Ajuntament 
demanant que es tanquin els lavabos i el pas de l’aigua per impedir-ne el seu ús.  
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària en funcions, estenc aquesta acta. 
 
 
 
La secretària (en substitució d’Ismael Blanco)    Vist-i-plau 

La Presidenta 
 

 
Maria Salamero                     Elsa Buenaventura 

 


