ACTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Data: 16/06/2020
Inici: 20:00
Fi: 21:30
Lloc: Telemàtic
Assistents
Alberto Jaén
Cristina Jimenez
Laura Blanch
Marcos Saiz
Montse Julià
Pili Ribes
Tomàs Pinós
Yolanda Diaz
Ordre del dia
• Junta
• Comissió d’extraescolars i casal
• Comissió de festes
• Comissió de menjador
• Comissió de pati
• Comissió de biblioteca
• Comissions singulars

Desenvolupament de la sessió

Junta
Desenvolupament de les accions acordades a principi de curs i informació de com avança
el curs:
• La creació del compte Triodos no ha avançat per bloqueig en els tràmits amb
l’entitat. Es proposa mirar Caixa d’Enginyers.
• Transició d’AMPA a AFA
o Proposta d’estatuts ja està redactada
o Full de ruta redactat
o Document de règim intern en curs
o Assemblea extraordinària pdte de convocatòria
• Està pendent tancar data per la convocatòria d’eleccions a Junta AMPA, previsió
setembre/octubre 2020
• Es revisarà la quota 2020-21en funció de l’avanç del virus i del balanç econòmic
que es derivi de les iniciatives presentades per les comissions.
• Es vota a favor la incorporació de TEI (Tècnic/a Educació Infantil) al curs 2020-21.
• Es presenta el balanç econòmic i estat de comptes, on s’ha de destacar que part
important de les iniciatives aprovades s’han vist afectades per la situació provocada
pel COVID-19.

Balanç inici exercici (1/9/2019)

13.625,43 €

Ingressos Quota Socis
Premi Carnestorles 2018-2019
Extraescolars
Curs_Anterior
Biblioteca
Junta
Pati
Festes
Menjador
Singulars
Banc

Pressupost inicial (*)
Ingresos
Despeses
6.380,00 €
700,00 €
-140,00
-700,00
0,00
-500,00
-1.060,00
-1.850,00
0,00
-9.900,00
-890,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Balanç Final Exercici
Ingresos
Despeses
6.178,70 €
0,00 €
0,00
368,50 €
517,22
0,00
418,76
31,75
358,29
0,00
7.554,94
128,21

5.665,43 €

Balanç final exercici (31/8/20)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.163,46 €

Diferencial
-201,30
-700,00
140,00
848,72
0,00
918,76
1.091,75
2.208,29
0,00
17.454,94
1.018,21

5.498,03 €

(*) Aprovat a l'assamblea econòmica 2019-20

Ingressos

Quotes de socis i extraescolars, està pendent que ajuntament publiqui una subvenció

C. Biblioteca

Llibres i 2 Bucs.

Junta

Assegurances, FAPAC, RGPD, Bancs

Exercici_Anterior
C. Pati

Finalització d'iniciatives aprovades el curs 2018-19 (cuineta, sorrals i xarxes) i
regularització de quotes d'extraescolars del curs anterior
Espai famílies, hort, sorral primaria, plaques arbres, parquing bicis,…

C. Festes

Festa de la castanyada, primavera, carnestoltes i fi de curs

C. Menjador

Material per jugar els infants a l'hora del menjador

C. Extraescolars i Casals

Fer cartells informatius sobre les activitats

C. Singulars

Teatre, Portàtils, TEI i Perspectiva de génere

Detall de les partides associades a iniciatives AMPA cobertes per l’escola:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Comissió d’Extraescolars i Casals
•

La Cristina Jiménez comunica que ha de deixar el càrrec de vocal.

•

Casal d’Estiu
o Han finalitzats tràmits de subvenció 2019
o Donada la situació actual del COVID19, l’ajuntament ha decidí gestionar
directament els casals d’estiu 2020. En el cas de La Torre de la Llebre el
gestiona amb l’empresa Mube.

•

Extraescolars 2020
o S’implanta el nou enfocament de gestió d’extraescolars que s’ha estat
preparant durant els darrers mesos. Aquest enfocament contempla:
▪ Gestió de les extraescolars amb una única empresa, D’lleure.
▪ Simplificació de les tasques administratives i de control de la
comissió.
▪ Disponibilitat d’un coordinador d’extraescolars.
▪ Millorar l’oferta i condicions econòmiques per les famílies.
▪ Possibilitat de seguir comptant amb els serveis de les empreses Cent
Patins i Kids&Us.
▪ L’extraescolar de piscina amb Duet no estarà a l’oferta 2020-21.
o S’està preparant un comunicat amb tots els detalls del nou servei (sempre
condicionat a les restriccions que s’hi puguin derivar de l’evolució de la
pandèmia).

Comissió Festes
•

L’ajuntament encara no ha abonat els premis de Carnaval 2019 ni 2020, i estan
posant molts problemes administratius pel seu cobrament. Ja està escalat al
regidor.

•

Actualment no hi ha suficients integrants a la comissió per poder portar a terme el
proper any cap de les iniciatives que s’han estat portant a terme: festes, carnaval i
colònies en família.

•

Es farà un comunicat demanant la implicació de les famílies en aquest comissió que
passarà a reestructurar-se en tres comissions diferents: festes; carnestoltes i
colònies en família.

Comissió Menjador
Es defineixen dues línies de treball pel proper curs:
• Continuar treballant en la línia de millora del servei amb empresa actual:
o Canvi d’embolcall del pícnic a paper
o Autoservei: implantat de forma gradual amb molt bona acceptació
o Canvi de garrafes d’aigua per més fruita ecològica
o Ampolles d’aigua dels pícnics: gestió en curs.
o ...
•

Avaluar altres possibilitats per millorar el servei.

Comissió Pati
•

Laura Blanch comunica que deixa la comissió de Pati.

•

Resum de tasques realitzades:
- Construcció de la cuineta del pati d’infantil
- Reomplir els dos sorrals del pati d’infantil
- Instal·lació de la caseta per l’hort

•

Respecte els objectius marcats ha quedat pendent:
- Execució de la jornada de bricolatge amb famílies per implementar les següents
millores:
▪ Instal·lació del Parking de bicicletes i monopatins
▪ Instal·lació de la zona d’horts
▪ Instal·lació del sorral al pati de primaria
▪ Manteniment de la cuineta d’infantil
▪ Preparació de material per jocs de construcció
▪ Instal·lació de plaques d’identificació d’espècies als arbres del pati

•

Objectius 2020-21
- Finalitzar les iniciatives que han quedat pendents
- Manteniment dels sorrals

Comissió Gènere
•

Resum de tasques realitzades:
- Primera i segona tongada de tallers amb l'alumnat finalitzades amb èxit.
- Formació a claustre i la integració de l'equip de monitoratge.
- Comunicacions de l'AMPA per Nadals, 8M, 25N.
- Implementació de tallers addicionals als grups de 5é i 6é a les hores de migdia:
horari lliure d'oci pre-menjador amb l'objectiu de treballar el bon tracte i
l'assetjament.

•

Respecte els objectius marcats ha quedat pendent:
- Tercers tallers d'alumnat
- Formació/sensibilització per comissions de l'AMPA
- La sessió de cloenda amb les famílies per fer el retorn de les necessitats,
interessos i resultats del projecte durant el curs 2019-2020.

•

Objectius 2020-21
- Obtenir el pressupost per continuar amb el projecte.
- Realitzar els tallers d'assessorament amb les diferents comissions de treball de
l'AMPA
- Fer l'informe, almenys, de valoració i propostes de millora del projecte.

Comissió Biblioteca
•

Resum de tasques realitzades:

-

Inici obertura biblioteca per famílies
Compra bucs per infantil
Compra llibres
Trobades literàries: nadal i dia de la dona

•

Respecte els objectius marcats ha quedat pendent:
- Compra d'una part dels llibres

•

Objectius 2020-21
- Compra llibres
- Compra sofàs petits
- Continuïtat obertura biblioteca
- Continuïtat bibliopati
- Substituir terra tou zona infantil
- Comprar ordinador portàtil per biblioteca
- Ambientació biblioteca: il·lustracions a les parets
- Continuar les trobades literàries

Comissió Singulars
1. L’adequació del gimnàs/teatre està en marxa.
2. Pel que respecta a la situació Torres Massana i Salduba. S’ha aconseguit la
instal·lació de la separació visual a les tanques. Es continua treballant per
millorar les tasques de vigilància i neteja. A destacar que durant el curs s’han
portat a terme diverses reunions per avançar-hi (reunions amb el regidor, amb
el síndic de greuges de Rubí i el de Catalunya, amb policia local i mossos, etc.)

La secretari
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

