REUNIÓ AMPA TORRE DE LA LLEBRE

Data: 29/11/2018
Hora: 19’15h
Lloc: menjador de l’escola

Assistents:
Montse Bartroli (presidenta)
Pilar Ribes (vicepresidenta)
Tània Ciscar (tresorera)
Dani Pons
Cristina Riera
Nerea Casares
Lídia Torres
Mónica Álvarez
Paula Cavero
Helen Navarro
Cristina Llobet
Laura Blanch
Maria Salamero
Marta Viana
Marcos Saiz
Tània Agut

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accions realitzades en l'últim mes i mig
Consell escolar
Dates definitives per festes i colònies
Monitoratge biblioteca
Pati
Menjador
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
1. La Montse Bartroli, com a presidenta de l’Ampa, obre la sessió i comença
explicant les accions realitzades en l’últim mes i mig:
Manteniment de l’escola
En el Consell Escolar, la direcció de l’escola va plantejar com a problema greu
tota una sèrie d’incidències relaciones amb el manteniment de l’escola i que
afecta tant a la seguretat dels nens/es com a la realització d’algunes activitats:
inundacions al gimnàs, aigua caient pel quadre de llums del menjador, calefactor
del gimnàs espatllat (els/ nens/es estan fent Ed. Física a una temperatura de 17
graus), florescent del gimnàs despenjat, tanca metàl·lica del perímetre de
l’escola no substituïda encara per una tanca REVISA (promesa de fa més de dos
anys dins el projecte “L’Alcaldia als barris”), cable tensor lligat a un pal de la llum
del carrer, telèfon d’auxili de l’ascensor espatllat, etc.
La responsabilitat de tot això recau en l’Ajuntament i davant la no resposta a les
peticions que es porten fent des de fa temps des de l’escola, es va decidir
demanar una reunió amb els diferents regidors responsables per tal d’exigir la
reparació de tots aquests desperfectes. Aquella reunió va tenir lloc el mes passat
i van assistir-hi quatre regidors, un arquitecte, la cap del Servei d’Educació,
membres de la junta directiva de l’escola i membres de la junta directiva de
l’Ampa.
El regidor d’obra pública es va comprometre en enviar a l’escola una brigada i
també en fer-nos arribar un calendari on es detallés quan es durien a terme totes
les accions de reparació/substitució. L’arquitecte municipal també es va
comprometre a visitar l’escola per veure in situ tots els desperfectes i així ho va
fer. En termes generals, la resposta per part de l’Ajuntament va ser positiva.
Actualment, s’estan començant a veure alguns resultats perquè des de fa dies
una brigada de l’Ajuntament està treballant en la reparació dels desperfectes.
La Laura Blanch pregunta qui està fent el seguiment d’això i se li informa que la
junta de l’Ampa s’està reunint amb la direcció de l’escola un cop al mes per tractar
aquest assumpte i d’altres. A més a més, s’ha confeccionat un Excel per tal de
poder fer el control de les diferents actuacions en quant al manteniment de
l’escola. Aquest Excel l’hem compartit amb la directora de l’escola qui el va
actualitzant a mida que els operaris van enllestint les feines.
Paral·lelament, l’Anna Sánchez ha fet ja un recull d’unes 120 fotos per tal de
confeccionar en els propers dies un dossier dels diferents desperfectes, amb
l’objectiu d’entrar-ho a registre en el cas que les reparacions no s’executin
properament tal i com ens van prometre els regidors.
Base de dades dels socis
Es destaca també l’actualització del registre de socis de l’Ampa.
La Tània Ciscar i la Nerea Casares, des que es va fer el traspàs, van fer servir la
base de dades que ja hi havia però en aquest registre no apareixien totes les
famílies sòcies. Per aquest motiu, vam haver d’esbrinar qui era soci per tal de
confeccionar un nou registre actualitzat; la manera que vam trobar que seria més
pràctica va ser fent servir els grups de classe de Whatsapp. Es va aprofitar,
també, per demanar a tots els socis els documents SEPA ja que la llei ens obliga
a tenir-los per tal de poder girar rebuts bancaris.
La Laura Blanch diu que les maneres que es van fer servir per actualitzar
aquestes dades van violentar a algunes famílies. La Montse Bartroli respon que

es va donar l’opció de donar la informació per privat, i en cap cas, es demanava
una llista pública. La Laura pregunta quantes famílies sòcies som ara i la Tània
Ciscar li respon que som 126 (d’un total de 169). La Montse explica que, degut
a que la base de dades no estava actualitzada, s’ha donat el cas de famílies que
pensaven que eren sòcies, en el llistat de socis no apareixien com a tal i no se’ls
hi va donar llibres. També ens hem trobat amb casos de famílies que en el seu
dia es van fer sòcies però no se’ls hi va cobrar la quota.
Cessió de llibres
La Nerea explica, en relació a la cessió de libres, que algunes famílies es van
queixar. Es va fer un llistat per saber les famílies que eren sòcies i les que no,
per tal de poder portar control d’aquelles que, no sent sòcies, havien de pagar
30€ en concepte de cessió de llibres. Tot i així, ens vam trobar que en algunes
classes faltaven llibres. Ara, i després d’una reunió mantinguda amb la direcció
de l’escola, hem pogut saber que s’havien tret llibres que no calia treure. La
setmana que ve aquest assumpte ja quedarà tancat.
Comissió de casals
La comissió de casals es reunirà el proper dia 14 de desembre amb diverses
empreses de casals per tal de valorar la possibilitat de canviar d’empresa de cara
l’estiu vinent. Per poder fer una selecció prèvia d’empreses amb les quals reunirse, vam preguntar a altres escoles públiques de Rubí. Finalment, es va optar per
les següents empreses: Fundesplai, Polaris i Elina Cooperativa.
La Laura Blanch pregunta si tenim clar què és el que volem d’un casal d’estiu,
se li respon que la comissió establirà uns criteris perquè les empreses els puguin
complir. Tot i així, es proposa que els socis puguin enviar idees al correu de
l’Ampa.
La Maria Salamero explica, de part de l’Elsa Buenaventura, que en els propers
dies es presentarà al registre de l’Ajuntament (OAC) la documentació per poder
tramitar la subvenció del casal d’estiu 2018. El termini finalitza el proper
divendres 7 de desembre.
Comissió de mobilitat
S’informa que la comissió de mobilitat començarà a treballar per tal que l’Ajuntament
posi una pilona al camí de sorra (Av. Massana) i evitar d’aquesta manera la circulació de
vehicles, perquè és perillós i perquè està prohibit.
També es demanarà a l’Ajuntament que canviïn la senyalització de la zona on està
prohibit aparcar excepte bus escolar (al carrer Art) perquè el que posa al senyal de
prohibit aparcar no té cap sentit.

2. Es comentarà en una propera reunió.
3. Es comentarà en una propera reunió.
4. En quant a la monitora de la biblioteca, hem rebut queixes per part de l’escola,
ja que en el cas dels alumnes de 3r i 4t fan servir aquesta estona de biblioteca
per fer manualitats o jugar i aquest no és l’objectiu d’aquesta activitat. En una
reunió de la comissió de biblioteca, se li va proposar a la monitora fer una hora
de coordinació, però va ser llavors quan se’ns va informar que aquesta hora de
coordinació ja s’havia acordat en el seu dia però que no s’estava fent i, per tant,
aquesta hora no se’ns facturarà ni a l’octubre ni al novembre.
5. S’explica que la comissió de pati és una comissió mixta formada per mestres de l’escola
i per mares/pares de l’Ampa i que ja s’han reunit diverses vegades.
Per part de l’escola, van demanar un sorral pel pati de primària i una cuineta pel pati
d’infantil. La Tània Agut explica que ja han demanat pressupostos.
La Maria Salamero pregunta si es pot comptar amb el pressupost de l’any passat
(10.000€) i la Montse Bartroli li contesta que totes les despeses s’han d’aprovar en
assemblea de socis, també recorda que l’exercici econòmic acaba el 31 d’agost.
La Paula pregunta si es pot convocar una assemblea extraordinària per tal d’aprovar els
pressupostos del pati abans de gener. Se li contesta que encara no se sap quin import
es podrà destinar a cada partida i que això es farà a l’assemblea econòmica que tindrà
lloc al gener.
La Tània Ciscar explica que des que s’han actualitzat les dades hem vist que hi ha més
despeses que ingressos.
Per una altra banda, està pendent de fer el buidatge de les propostes que les famílies
van dipositar dins l’urna que es va posar a la festa de la Castanyada i després al vestíbul
de l’escola. Aquesta acció forma part del projecte de millora dels espais exteriors.
Es comenta també que el curs passat es va demanar una subvenció d’uns 11.000€ que
hem sabut ara que ens l’han concedit. Ara caldrà veure com justifiquem aquesta
subvenció.
6. La comissió de menjador es va reunir la setmana passada degut a que hi ha famílies que
no estan contentes amb la forma de fer dels monitors. Pensem que alguns d’aquests
monitors no tenen la formació adient i es vol demanar el canvi d’alguns d’ells perquè
d’aquest tema ja hem parlat moltes vegades i no millora. El problema és que, per un
tema legal, no és tan fàcil que els puguin substituir. Es demanarà a la Fapac que ens
assessori en relació a aquest assumpte.
El mes que ve tindrà lloc una reunió de tota la comissió de menjador (direcció escola,
Campos Estela i Ampa) per tal de tractar aquest tema dels monitors, demanar que
incrementin els plats de peix en un dia/setmana i insistir en el tema d’higiene dental.
També es proposarà la idea de tenir un subdelegat per classe per tal d’agilitzar les
comunicacions amb les famílies en casos extraordinaris com el que va tenir lloc el dia
dels aiguats.
Paral·lelament, s’està treballant amb les enquestes que es van fer el curs passat a les
famílies i als nens/es. Un cop tinguem els resultats i les conclusions es podran difondre.

La Tània Agut pregunta fins quan hi ha contracte amb Campos Estela i se li respon que
hem demanat a l’empresa una còpia del contracte per saber aquesta dada. Es comenta
que si no hi ha canvis per part de Campos Estela, es plantejarà en assemblea de socis un
canvi d’empresa de menjador.
Per altra banda, s’han demanat per escrit les condicions del tema de les obres de la cuina
que es van realitzar al desembre de 2016.
La Cristina Riera pregunta què passa amb el decret nou de menjador. La Laura Blanch
explica que el tema menjador no està regulat. La Montse Bartroli diu que caldrà
consultar el contracte. Cal tenir en compte la ràtio de monitors per alumne. Es proposa
controlar i actuar amb cada acte.
La Paula Cavero proposa que observem a Campos Estela i la seva manera de treballar i
demanar uns monitors amb bones capacitats. Ella mateixa enviarà a la junta de l’Ampa
un mail amb aspectes a tenir en compte en relació a aquest assumpte.
Per altra banda, s’està demanant cada mes a Campos Estela els plannings amb les
diferents activitats/tallers que es fan cada dia per després publicar-les al blog de l’Ampa.
També s’ha insistit amb la higiene dental, perquè hem sabut que els/les nens/es que
triguen més en acabar de dinar no es renten les dents. La Laura Blanch comenta que hi
ha detractors de que no se’ls rentin pel mal ús, i n’hi ha qui li és igual.
7. Des de la comissió de festes, s’està treballant conjuntament amb l’escola per tal de
poder participar a la propera rua de Carnestoltes. El tema estarà basat en la temàtica
dels Pastorets d’aquest any: l’arribada del tren a Rubí amb personatges de l’època.
Aquesta activitat pot ajudar a cohesionar les famílies entre sí, fent que tothom qui vulgui
pugui participar-hi.
La Maria Salamero explica que al descampat que hi ha al costat del restaurant Torre de
la Llebre s’han trobat xeringues usades. Es decideix fer una instància a l’Ajuntament
adjuntant fotografies.
La Laura Blanch pregunta quin serà a partir d’ara el calendari de juntes. La Montse
Bartroli respon que encara hem d’acabar de valorar-ho però que, probablement, tindran
lloc el tercer dijous de cada mes.
Es pregunta si es farà un grup Gmail i la Montse respon que s’ha de valorar.
A les 20:41h s’aixeca la sessió i, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària
Ampa Torre de la Llebre

Vist i plau
La presidenta
Ampa Torre de la Llebre

