
 

JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE 

 
Data: 30/09/2019 
Hora: 20:00h 
Inici: 20:00h 
Lloc : Menjador de l’escola 
 
Assistents: 
Alberto Jaén  
Sebastián Fuentes 
Tania Ciscar 
Marcos Saiz 
Montse Julià 
Cristina Riera 
Cristina Jiménez 
Cristina Llobet 
Yolanda Díaz 
Laura Blanch 
 
Ordre del dia: 
 
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: 
 

Propostes 2019/20 

L’Alberto exposa algunes propostes per al curs que comença: 
1. Establirem un nou model per al registre de despeses que es realitzen des de les 

comissions i que pretén facilitar-ne la gestió tant per tresoreria com per a les 
persones que facin les compres.  

 



 

2. Es girarà el rebut de l’AMPA entre els dies 9 i 10 d’octubre amb un rebut únic per 
import per import de 55€ 

3. Aquest any volem canviar el nom de l’associació d’AMPA a AFA; aquest tràmit 
s’haurà de validar en assemblea extraordinària sent aquest tema l’únic punt de 
l’ordre del dia. 

4. El dia 4 d’octubre es farà una reunió entre AMPA, direcció i el regidor d’Educació 
i Infància per tal de definir les qüestions prioritàries del centre. 

Comissió Biblioteca 

 
La comenta les propostes per el curs que comença  i els projectes en marxa; 
 
Es redefineix el servei prescindint de la monitora de migdia; amb el cost d’aquest servei 
es pot dotar al centre d’una TEI amb una bossa de 1043 hores/any a un preu de 3,36 
€/hora. D’aquesta manera podem tenir a 2 mestres durant 6 hores dinamitzant la 
biblioteca. 
Durant el curs: 

• Posar en marxa el Bibliopati  

• Servei de préstec 

• Volem obrir un dia a la tarda; s’està valorant quina és la millor manera de fer-ho. 
Es sol·licitarà a l’assemblea econòmica 800€ de pressupost per a mobiliari per tal de 
dignificar l’espai i fer-ho més atractiu als infants a més de 1000€ per a llibres. 

Comissió Comunicació 

Es proposa des de la comissió de comunicació elaborar una presentació de cada 
comissió amb les persones que la integren per a penjar-la al blog. Per això necessitem 
una foto de les persones que integren cada comissió i una descripció del que fan. 
L’objectiu es donar visibilitat a les comissions i a la feina que realitzen. 

Comissió d’Extraescolars i Casals 

La Cristina J. ens explica s’ha desenvolupat el traspàs que es va realitzar (canvi de les 
persones que formen part de la comissió). 
Respecte al Casal de Polaris les famílies estan molt contentes amb el seu funcionament. 
La subvenció està demanada. 
Extraescolars: 

• Enguany les empreses gestionen tots els pagaments. 

• Es pot donar per finalitzat el traspàs en la gestió de la comissió. 

• No es va poder concretar la figura del coordinador/a externa de les extraescolars. 
De cara al curs vinent es valorarà com fer-ho; es pren com a referència el sistema 
del Rivo Rubeo que sembla que funciona molt be. 

• Es sol·licitarà a l’assemblea econòmica 32€ per a material fungible. 
 

Comissió Festes 

Ens explica la Cristina Ll. les accions que es duran a terme aquest any; 
Encara no està definit el calendari de totes les activitats, però les festes que es 
realitzaran seran aquestes: 

• Castanyada (possible data 17 de novembre) 

• Nadales 

• Carnestoltes (possible data 21 de febrer)  

• Festa de la Primavera/festa dels avis i avies. (possible data 21 o 28 de maig) 

• Colònies en família 

• Fi de curs (possible data 12 de juny) 
Es sol·licitarà 1850€ de pressupost a l’assemblea econòmica per a la preparació de les 
festes. 
 



 

Comissió Menjador 

La Cristina R. exposa la situació actual del menjador; 

• S’estan implantant els canvis en relació al nou contracte de gestió. 

• Es vol sol·licitar una nova visita al desembre per a veure i valorar de primera ma 
la implantació del nou sistema de gestió.  

• En relació al nou sistema a destacar: 
➢ Canvi de tallers per espais de lliure circulació 
➢ Nova distribució de monitors 

S’ha sol·licitat una reunió amb Campos Estela a finals d’octubre per a resoldre algunes 
qüestions que han sorgit al inici del curs; 

• Sol·licitud de menú Halal  

• Pícnic →es valora la necessitat de millorar-ne la qualitat així com de redefinir la 
seva presentació per tal de disminuir la quantitat de residus. 

• A definir la proposta per a obrir el menjador a les famílies. 
Es sol·licita un pressupost de 200€ a validar per l’assemblea econòmica. 
 

Comissió Pati 

La Laura desgrana les que seran les accions a realitzar per la comissió durant el curs, 
amb el cost previst per a cada una d’elles; 

Acció  Cost 

Espai famílies 200€ 

Plaques identificatives per els arbres 100€ 

Projecte cabanes 1200€ 

Aparcament de bicis 600€ 

Hotel insectes 0€ 

Neumàtics i troncs 0€ 

Jocs pedagògics 0€ 

Sorral  300€ 

Hort 1000€ 

Organització bricofest 640€ 

Total 4040€ 

 
 

Comissió Singulars 

1. Cortines: la prioritat és buscar una opció viable i que no suposi un cost 
desmesurat  

2. Manteniment de l’escola: està en marxa, es presentarà a la reunió amb el regidor 
un llistat de prioritats. 

3. Projecte Gènere:  Es posa en marxa un pla integral amb la cooperativa Espai 
Coneix que te per objectiu sensibilitzar als estaments que formen part de la 
comunitat educativa a l’escola Torre de la Llebre (famílies, alumnat i claustre) 
respecte a la perspectiva de gènere en les accions que es desenvolupen tant al 
centre com a casa. S’articularà mitjançant el pla de treball “Peripècies de la 
convivència”. S’estableix un calendari de desenvolupament del pla. 
Es crea la comissió de gènere mixta integrada per la Montse B. i el Sebas 
(AMPA) i la Montse i la fina (Escola). El projecte compta amb unes despeses de 
100,30€ que es sol·licitaran a l’assemblea econòmica. 

4. Comissió de seguretat i salut: La Cristina L. Ens exposa que aquesta comissió 
té per objectiu donar resposta a la problemàtica que genera les persones que 
ocupen les cases adjacents al centre. Des de la seva creació s’han anat 
realitzant una sèrie d’accions i comunicacions amb l’ajuntament. S’exposarà 
aquesta feina a la reunió amb el regidor amb una sèrie de demandes ordenades 
segons la seva prioritat: 



 

a. Minimitzar el contacte físic, visual i verbal entre infants i els ocupants de 
la casa. 

b. Increment de la vigilància policial. 
c. Increment de les tasques de neteja. 
d. Gestionar la situació insalubre i de maltractament animal que es dona. 
e. Acompanyament (per part de l’ajuntament mitjançant l’estament 

corresponent) als drogodependents en el correcte desús de les 
xeringues. 

f. Reacondicionament de la zona 


