
 

JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE  

ACTA 08/03/2016 

Assisteixen: 

Sònia Pérez 

Vicky Wasyleczko 

Jaume Rovira 

Mònica Álvarez 

Anna Sánchez 

Núria Batllori 

Elsa Buenaventura 

 

 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Festa de la primavera 

2. Extraescolars 

3. Reunió amb Direcció 

4. Precs i preguntes 

 

 

1. Festa de la primavera 

La Festa de la primavera serà el dia 24/04/2016 

De moment tenim clar que es farà un dinar de germanor (enlloc de la 

paella), hi haurà l’inflable cedit per l’agència de residus i es farà la 

cantada de pares i alumnes, organitzada pel Dani Turró. 

Es proposa fer una parada de venda de bates, que s’aprofitarà per 

promocionar i donar a conèixer l’AMPA. 

També es faran els mateixos tallers de l’any anterior. 

També es proposa com a idea fer un taller de dibuix i un sorteig (per 

exemple d’un bloc i capsa de colors) per tothom que hi participi. 

Es va enviar mail a JOVI per saber si podríem tenir l’autobús 

d’activitats i s’està esperant la resposta. 

L'Elsa farà un comunicat demanant voluntaris per participar en 

cadascuna de les propostes, de manera rotativa, i noves idees per la 

Festa. 



El Jaume entrarà la sol·licitud, on demanarà tots els espais que farem 

servir i també farà la de la festa de fi de curs. 

Des de 6è faran el bar, vendran entrepans, pastissos, beguda i cafè i 

potser posaran una paradeta de llibres (aprofitant que el dia anterior 

haurà estat Sant Jordi) 

La Mireia Xercavins s’ha ofert de voluntària per ajudar en tot allò que 

calgui per preparar la Festa. A més a més, es té coneixement que dues 

persones més també podrien col·laborar en aquesta tasca, així que se’ls 

demanarà que ho facin. 

 

 

2. Extraescolars 

Tenim 3 voluntaris que es poden encarregar de les extraescolars, així 

que començaran a fer el relleu, se’ls enviarà un mail per comunicar-los 

que es posin en contacte amb la Rosa i el Carles. 

Sembla que no hi ha contracte actual amb Diverjoc, és del 2007, 

demanarem que ens el passin i, segons les condicions que hi figurin, 

valorarem si cal renovar-lo. 

 

3. Reunió amb Direcció 

Hi ha prevista una reunió amb Direcció, per posar temes en comú sobre 

la taula i unificar les línies d’actuació, que es farà el dia 16/03/2016 a 

les 18h.  

Els temes a tractar per part de l’AMPA seran: 

El funcionament i les normes en el menjador 

Educació Física 

La comissió de materials demana que la Llista de llibres es faciliti al més 

aviat possible i sigui de tots els cursos. 

Es demanarà que es faci molta i bona publicitat de l'AMPA a les 

reunions de presentació. 

L'Elsa enviarà mail a la Junta, per si hi ha noves propostes i temes a 

tractar, per poder afegir-los a l’ordre del dia. 

 

4. Precs i preguntes 

 Visita alcaldessa: 

L'escola demana: 

o Renovar la pintura 

o Un armari per guardar diferents materials. 

o Volen que es construeixi una nova aula, perquè la de música (que 

també és polivalent) se’ls queda petita, però es difícil. 

o Arrencaran el balancí de ferro i en posaran un de nou 



o Han arrencat un arbre i s'ha demanat que es posi un arbre nou 

però que ja sigui una mica gran. 

 

l'AMPA va demanar: 

o Pàrquing de bicicletes pels pares i mares 

o Carril bici per arribar fins a l’escola de manera segura, s'ho 

miraran per integrar-ho amb els camins escolars. 

o Torre Salduva: És la segona prioritat de l’Ajuntament, li volen 

donar una utilitat, i així evitar que estigui en tan males 

condicions. 

o La casa okupa és propietat privada i no poden fer massa o res. 

o Els cotxes que passen cap a la casa okupa també s'haurien 

d’evitar que ho fessin, ja no hi ha la pilona en el camí. 

o Es torna a insistir que volem pacificar la zona d’entrada a l’escola 

posant pilones perquè no aparquin els cotxes, però diuen que es 

responsabilitat de l'ajuntament i que ja ho tindran en compte. 

 

La impressió és de bones intencions i tenen previst fer dues 

reunions a l'any per fer el seguiment de les propostes fetes. 

 

 Comunicació 

Ja tenim una proposta de flyer amb la informació de l'AMPA. 

Falta fer algun retoc i intentarem que estigui llest per la festa de la 

primavera. La Vicky s'encarrega. 

La Vicky ha dissenyat les xapes, amb el missatge “Fem AMPA entre 

tots” i unes 100 xapes val uns 50€, així que les encarregarà per 

poder-les lluir a la Festa de la primavera. A més a més, les que sobrin 

les vendrem a un preu simbòlic, a la paradeta de les bates. 

La Vicky ha trobat una publicitat amb 10 motius per formar part de 

l'AMPA. Ara pensarà com fer-la servir!!. 

 

 La Sònia té una família que es vol donar de baixa. Els hi direm què 

han de fer però se’ls preguntarà el motiu perquè volen deixar 

l’AMPA, amb l’única intenció de per poder tenir un feedback i, així, 

aprendre dels nostres errors. 

 


