
Acta Junta AMPA 

 

Lloc: Reunió telemàtica  

Dia/Hora: 28 d’Octubre/19.30h 

 

Assistents: Silvia Pérez, Susana, Fina, Mireia Beumala, Yolanda díaz, Sara Checa, 

Montse Bartroli, Sebas Fuentes, Tomàs Pinós, Marcos Saiz, Alberto Jaén.  

 

Ordre del dia: 

 

1) Presentar les propostes/iniciatives de cada comissió, i els corresponents 

pressuposts 

2) Identificar l’estat de cada comissió (membres, vocals, necessitats…) 

 

Exposició de les diferents comissions (per ordre d’exposició): 

 

1-COMISSIÓ MENJADOR (exposa Mireia Beumala) 

   - Membres actuals: Marta Viana, Cristina Riera, Mireia Beumala (nou membre), 

Jordi Rovira, Tomàs Pinós i Núria Mas (Vocal). 

    -Propostes: orientades a assegurar el nombre de monitors que permetin 

complir el pla d’actuació COVID definit per l’escola (s’ha passat de gestionar 9 

cursos a gestionar 13 grups bombolla). Segons contracte que tenim signat 

actualment amb Campos Estela (CE), i degut a la reducció d’alumnes que 

utilitzen el servei de menjador aquest any (~150 ± 15 en funció del dia vs els 180 

de l’any passat), ens correspondrien 9 monitors i no 11 (els que tenim 

actualment). Des de l’inici de curs, CE està assumint el cost d’aquests dos 

monitors i per tant aquesta situació no és sostenible econòmicament per part de 

l’empresa, i podria comportar la retirada d’aquests 2 monitors en un futur breu. 

La pèrdua de 2 monitors de menjador no permetria el compliment del pla 

d’actuació COVID i repercutiria directament en la qualitat del servei i atenció als 
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alumnes, que és especialment complexa en els temps actuals de pandèmia (13 

grups bombolla vs 9 cursos). 

Per tant, la comissió proposa: 

  

● Pendents de la resolució de la sol·licitud d’ampliació de monitors que la 

Direcció va fer a la Generalitat el mes de setembre. 

● Analitzar viabilitat de sol·licitud de monitor de reforç per a nens/nenes amb 

necessitats especials. La Fina ho veu molt complicat donat les retallades 

que s’estan donant per part de la Generalitat en aquest àmbit. 

● Sol·licitar l’ajuntament alguna persona de reforç en el servei de neteja de 

tal manera que entre torn i torn pugui ajudar als monitors en aquesta tasca. 

● Actualitzar el preu del menú a l’establert a la nova regulació del servei de 

menjador de 6,20 a 6,33€ alumnes fixes, i de  6,80 a 6,96€ esporàdics. 

Aquest increment permetria l’equivalent de mig monitor cada mes.  

La pujada de quota del servei de menjador es va votar a la junta, i es va aprovar 

per unanimitat (cap abstenció, cap vot en contra).  

En cas de que la Generalitat no ens facilités cap dels monitors demanats, 

hauríem de buscar fórmules per a poder fer front al pagament del sou de 1.5 

monitors que ens faltaria cobrir.  

La comissió també va exposar les actuacions requerides per l’ajuntament que 

s’han fet a la cuina durant l'estiu. Està pendent aclarir amb l’Ajuntament qui ha 

d’assumir el cost total d’aquesta acció, que ascendeix a 4.782,36€.  

 

Revisió instal·lació gas  80,47 € 

Revisió instal·lació cuina  150,34 € 

Substitució vàlvula tall general gas  217,80 € 

Certificació enginyer industrial  538,83 € 

Instal·lació electrovàlvula i sistema anti-incendis  3.217,39 € 

Reparació juntes gas cuina  577,53 € 

Total 4.782,36 € 
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2-COMISSIÓ BIBLIOTECA (exposa Yolanda Díaz)  

- Membres actuals: Yolanda Díaz, Maria Cinta Botella, Carmen Pérez, Silvia 

Francès, Ruth Hernández, Anna Sánchez, Montse Bartroli. Vocals: Yolanda Díaz i 

Montse Bartroli.  

-Propostes: 

● Comprar llibres – 1.000€ (500€ serien pressupost AMPA d’aquest curs i 500€ 

pendents d’execució del curs passat per part de l’Escola). 

● Portar la biblioteca a les aules 

● Comprar ordinador portàtil per biblioteca – 400€ 

● Classificar els llibres per tipologies i lletres 

● Revisar els llibres de les biblioteques d’aula i catalogar-los 

● Convidar a dos referents literaris per visitar les aules (il·lustradora  per infantil 

+ escriptora per primària): pendent de pressupost 

● Organitzar presentacions de llibres virtuals/presencials (Nadal i primavera) 

● S’ha de veure d’aquestes propostes quines es poden dur a terme per 

respectar els protocols Covid. 

 

3-COMISSIÓ EXTRAESCOLARS (exposa Mónica)  

- Membres actuals: Helen, Mónica, Jordi Ribera, Núria, Cristina Jiménez. Vocal 

rotatori. 

- Situació actual: Aquest curs només s’estan realitzant 4 activitats, ja que hi ha 

hagut molts pocs nens inscrits. Molt contents amb la nova empresa contractada 

“D-Lleure” que gestionen i coordinen les activitats extraescolars, i per tant facilita 

molt la tasca de la comissió. 

Tenen pendent reunió amb el regidor de “Infància y educació” de l’Ajuntament 

per tractar l’organització del proper casal d’estiu. 

 

4-COMISSIÓ JORNADA CONTNUA (exposa Sebas Fuentes)  

Es va presentar aquesta nova comissió. L’objectiu de la mateixa és donar a 

conèixer la proposta de jornada contínua, en la que l’escola obriria les mateixes 
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hores però les hores lectives serien de 8:30 h-13:30 h. Després els nens podrien 

marxar a casa o bé anar al menjador i tenir pati fins a les 16 h. La funció de la 

comissió és donar a conèixer aquesta proposta, fer arribar a les famílies tota la 

informació disponible sobre la mateixa (a quines escoles s’aplica, grau de 

satisfacció de les famílies, opinió dels mestres, criteris pedagògics a seguir, 

resultats obtinguts…). L’objectiu final és realitzar un sondeig per tal de veure el 

grau d’acceptació de la proposta entre les famílies de cara a una possible 

aplicació de la mateixa. 

Membres actuals: Sebas Fuentes, Cristina Llobet. Vocal : Sebas Fuentes 

 

5-COMISSIÓ DE FESTES (exposa Sara Checa)  

-Membres actuals:  Sara Checa, Mónica Valera (nou membre), Nuria Sala (nou 

membre), Pili Ribas, Lídia, Daniel Turró. Vocal rotatori. 

-Propostes: objectiu de realitzar 3 festes al llarg del curs (Nadal, Primavera i Fi de 

curs), però d’entrada es focalitzaran en la festa de Nadal. Per a realitzar la 

mateixa es sol·licita un pressupost de 1000€. S’intentarà portar els 3 reis mags a 

l’escola. La Fina demana que a la propera reunió de la comissió de festes hi 

puguin assistir alguns mestres establint així el format de comissió mixta 

majoritàriament establert a totes les comissions de la nostra AMPA i que assegura 

alineació d’objectius entre Escola i AMPA.  

 

5-COMISSIÓ DE PATI (exposa Cruz Barón)  

-Membres actuals: Cruz Barón, Marcos Saiz, Paula Cavero, Esmeralda, Alberto 

Jaén, Sílvia Pérez, Susana Villón 

Propostes: L'any passat s'havien autoritzat una sèrie de projectes i es va comprar 

el material,  però no es van dur a terme degut al Covid. Els volen acabar aquest 

curs. Aquestes són: 

● aparcament per a bicis i patinets 

● posar plaques amb els noms dels arbres i codis QR  

● acabar la cuineta d'infantil 
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Una vegada finalitzats aquests projectes, s’iniciarien el següents:  

● arreglar la muntanya de neumàtics del pati dels grans,  

● posar heura nova a la tanca  

● fer 2 murals a la façana del patí dels grans (a realitzar per Ruth i Esmeralda, 

il·lustradores i mares d’alumnes de l’escola) 

● sorral i hort del pati dels grans 

● cabanes a construir pels alumnes de primària 

Han de confirmar tots els protocols de Covid, què es podria fer i què no. 

També volen parlar amb l'Ajuntament per tal que tregui les branques d'arbres 

que van caure l'any passat durant l'huracà Glòria i que tregui els troncs poc 

estables. Sol·liciten pressupost de 1.300€ (veure detall al punt 9) 

     

6-COMISSIÓ DE GÈNERE (exposa Montse Bartroli)  

-Membres actuals: Anna Barbosa, Sebas Fuentes, Montse Bartroli (vocal). 

Oberta a nous membres. 

-Propostes:  

a) Continuar el projecte Peripècies de la Convivència 

b) Treballar vinils amb missatges clau. El projecte consisteix en col·locar una 

sèrie de vinils al llarg de tot el recinte de l’escola per a conscienciar als alumnes 

sobre la perspectiva de gènere. Per a dur a terme aquest projecte prèviament 

s’haurà de parlar amb direcció per a consensuar l’acció. 

El pressupost sol·licitat és 120 €  (Espai Coneix) + 150 € (vinils). 

 

7-COMISSIÓ STOP XERINGUES (exposa Montse Bartroli)  

-Membres actuals: Cristina Llobet, Laia García-Luengo, Paula Cavero, Laura 

Pérez-Moreno, Montse Bartroli. Obertes a nous membres. Vocal rotativa. 

-Propostes:  

● Reunió de seguiment amb els regidors Rubí per aconseguir activar neteja i 

mossos 
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● Seguiment de les accions de la Subdirecció General de Drogo-

dependències 

● Contactar amb agents rurals que han realitzat l'últim informe dels animals 

(demanar informe i permisos)  

● Plantació d’heura al lloc de la tanca a mig termini (coordinat amb 

comissió de pati) 

● Seguiment de l'expedient obert amb el síndic de greuges  

● Revisar el traspàs d'informació a les famílies 

No requereixen pressupost. 

 

8. ALTRES QUESTIONS 

- La Fina comenta els bons resultats i alineació amb l’Escola pel fet de tenir 

comissions mixtes (formades per famílies i docents) i proposa crear alguna més 

per poder donar sortida a altres necessitats de l’escola, com podria ser 

infraestructures o d'informàtica. Es convocarà una reunió específica per recollir 

aquestes necessitats i trobar la millor manera de portar-les a terme. 

 

- Repàs del tancament econòmic del curs passat. L'AMPA va fer una compra 

d'ordinadors, que s’havia de compensar per l’escola. L’escola proposa aprofitar 

l’eficiència d’algunes compres del curs passat per l’adequació urgent de les 

aules de plàstica i música habilitades com a classes degut a la pandèmia, això 

seria la compra de dos projectors i equips de so. S’aprova per unanimitat. 

 

 - Per últim, es fixa la data per a l'assemblea econòmica pel 25 de novembre, un 

cop hagin passat totes les reunions entre els tutors i les famílies. 
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9. RESUM INICIATIVES I ESBORRANY DE PRESSUPOSTOS 

 

Comissió Iniciativa Pressup. Observacions 

Biblioteca Classificació del llibres 0 €   

 Compra de llibres 500 € Més 500€ compromesos del curs 

 Convidar a dos referents literaris per visitar les aules 0 € Pendent de pressupost 

 Ordinador 400 €   

 Organitzar presentacions de llibres virtuals/presencials 0 €   

 Portar la biblioteca a les aules 0 €   

  Revisar els llibres de les biblioteques d’aula i catalogar-los 0 €   

Extraescolars Consolidar el nou model de gestió d'extraescolars 0 €   

Festes Fi de curs 1.000 € En revisió 

 Nadal 1.000 € En revisió 

  Primavera 500 € En revisió 

Gènere Instal·lació de vinils 150 €   

  Projecte Peripècies de la Convivència 120 €   

Jornada 
contínua Comunicació a través dels canals habituals 0 €   

Menjador Assegurar monitoratge per complir pla d'actuació COVID 0 €   

Pati Cuineta infantil (manteniment i finalització) 0 €  

 Heures tanca bosquet 100 € Pendent de pressupost 

 Murals 400 €   

 Parking de bicis 200 €   

 Piràmide de rodes (manteniment) 0 € Restauració de l'estructura 

 Plaques arbres 200 €   

 Sol·licitar retirada de les soques d'arbres 0 € Executa l'Ajuntament 

  Sorral 400 €  

 

 

 

 

A Rubí 30/10/2020   
Tomàs Pinós Figueras 

Vist i plau  
El president 

AMPA Torre de la Llebre          AMPA Torre de la Llebre 
 


