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JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE 
 
Dia: 13/03/2018 
Hora: 18.45h-20h 
Lloc: Sala AMPA 
 
Ordre del dia  

1. Seguiment menjador 
2. Situació i previsió projecte pati 
3. Colònies en família 
4. Festa primavera 
5. Mail escola amb material 
6. Precs i preguntes 

 
Assistents: 

 Mónica Álvarez 

 Anna Sánchez 

 Pilar Ribes 

 Nerea Casares 

 Tània Agut 
 

 
1. Seguiment menjador  
 
Projecte acústic  
L´Anna presenta el pressupost de l´empresa ACUSTIC que ha fet l´estudi i posterior projecte de 
millora acústica del menjador. 
Es fa una proposta de subministra i col·locació de planxes de fibra de melamina (en total són 
unes 96 peces de Flexifon Panel Technical Data Sheet) de 60x60x5. Aquestes peces van 
encolades al sostre de formigó i separades entre sí uns 20cm aprox. 
Preu total són 2.394€ - el 50% l´estudi acústic (ja pagat). 
Si hi combinem plaques de color verd i lila amb les grises ens fa un descompte del 25%, ja que 
són peces que tenen en stock. 
Aquesta empresa ha realitzat també les feines de millora acústica al menjador de l´escola Pau 
Casals i estan força contents, tot i que per l´espai ho han executat de diferent manera 
 
Quedem que per tenir comparatives, l´Anna demanarà a l´empresa que desglossi el preu del 
subministra i col·locació, així com que s´ajustin en preu o bé fent un descompte lineal o 
descomptant el 100% l´estudi acústic. 
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La Pili i Tània demanaran també preu material, per veure si ens surt a compte comprar només el 
material i fer una jornada de bricolatge per encolar les peces, al igual que ho van fer els de 
l´Ampa de l´escola de Vilafranca. 
 
Seguiment conflictes 
Es va parlar amb la junta directiva de l´escola de les enquestes del menjador  que es volia fer als 
alumnes, donant una còpia de la mateixa. Els professors no hi van estar d´acord en alguns punts 
de l´enquesta i s´ha quedat que ens passaran la seva proposta d´enquesta. 
 
Es queda amb l´Anna ens enviarà al grup de e-mail de l´Ampa  el PowerPoint que es va ensenyar 
al consell i l´enquesta també per que tothom estigui al cas. 
 
Es va enviar un mail a Campos Estela (Montse Rubio, Lydia) exposant el resultat de les enquestes 
i les queixes dels tres monitors ´conflictius´, la Mabel, l´Alex i la Rosa “Robinyo” i no s´ha tingut 
resposta per escrit. Tot i això l´Anna ens comenta que l´Elsa va parlar amb en Marti de Campos 
Estela i ens ho explicarà 
 
2. Situació i previsió projecte pati 
La Tània explica que s´ha tornat a reunir la comissió de Pati que es va crear l´any 2014 i que la 
comissió la formen la Laura Blanch, Maria Salamero, Noelia Muñoz, Arés Tubau, Javi Serrano, 
Mireia Xercavins i la Tània Agut. 
Es fan cinc cèntims del projecte inicial i tot lo que es va fer en el seu dia i que fa dues setmanes 
vàrem quedar amb la comissió del pati dels mestres, Ma Cinta Botella, Marta Garcia i Cris 
Canadell i la Fina com a representant de l´equip directiu. 
En aquesta reunió es va quedar que es començaria a treballar amb els alumnes a partir del 
tercer trimestre, i que els hi donaríem una enquesta per que la fessin arribar als pares per 
començar a treballar. 
Es va parlar que com era un projecte a llarg plaç i es començava a moure aquest últim trimestre 
per incloure´l com a projecte dins de l´aula, potser seria interessant fer alguna petita actuació 
d´execució material aquest any, que segons les necessitats observades pels mestres, podia ser 
un sorral pel pati dels grans (l´escola ja té les travesses comprades) i una cuineta pel pati dels 
petits així anar. 
A mida es vagi consolidant el projecte es farà una crida per tothom que vulgui i tingui ganes 
pugui afegir-se a la comissió, ja sigui de manera puntual o completa. 
 

 
3. Colònies en Família 
La Nerea i la Pili ens comenten que aquest any anem al Bages a una casa de la fundació Pere 
Tarrés, així que la tipologia d´habitacions és la mateixa que l´any passat (banys a les habitacions, 
habitació de 4, 6 ó 8...) 
S´han inscrit 23 famílies de P3, P4, P5, 1r i 3r. 
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Ens han donat una casa sencera al ser més de 70 persones. 
Ara estem en la fase de cobrament de la reserva i la comissió està treballant en la temàtica i/o 
activitats. 
 
 
4. Festa de la primavera 
 
La temàtica de la festa anirà molt enfocada a St Jordi. 
La Nerea parlarà amb el Jaume per entrar la instància a l´ajuntament dels espais abans de 
setmana santa. 
Es demanarà a la Tània (tresorera) la còpia de l´assegurança de responsabilitat civil per tenir-la a 
l´escola durant la festa. 
L´Anna parlarà amb la Mercè per posar en marxa la decoració de la festa que realitzaran els nens 
als tallers del menjador. 
Es parlarà amb l´escola, amb la Iolanda, per fer alguna activitat relacionada amb la biblioteca i la 
compra de llibres que va fer l´Ampa, ja sigui a la mateixa biblioteca o fer un bibliopati... 
 
Per la festa fi de curs la Nerea parlarà amb en Jaume per demanar lo abans possible les 
infraestructures (llums, escenari, contenidors i fer la comanda de vaixella, gots i coberts 
compostables)  
 
 
5. Material escola 
La Monica porta preus del Mirall de l´Abacus i dels Xilòfons i metal·lòfon. 
 
Es dona el Ok  per tirar endavant la compra del mirall, 76,95€ iva inclòs. La Monica parlarà amb 
abacus per encarregar-ho ja que hi tenim compte client. 
Del material musical, ens hem trobat que hi ha diferents xilòfons  “Do a La” o “Do a Fa” i com no 
tenim gaire clar quins són els que vol l´escola, la Tània parlarà amb la Vivian per que ens digui 
què necessiten exactament. 
També es parlarà amb la Montse per si ens poden donar una referència més exacte del 
microscopi que volen. 

 
6. Precs i preguntes  
La Nerea parlarà amb la Vicky per que actualitzi les dades de la comissió de festes i de tresoreria. 
 
Es parla també de la importància de penjar les actes al blog de l´Ampa, ja que no n´hi ha de 
penjades i hi ha molta gent que no pot anar a les reunions i no hi son al grup de e-mail de l´Ampa 
que sinó no s’assabenten de lo que es parla i es decideix a les reunions. 
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La Tània (tresorera) hauria de dir els diners que es poden destinar tant a la compra de material, i 
de quins diners poden comptar els de la comissió de festes per cada una de les festes 
 

 
 

S´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 
 

Tània Agut                    Elsa Buenaventura 
 


