
Acta Junta AMPA 

Lloc: Reunió telemàtica  

Dia/Hora: 02 de Febrer de 2021/19.00hs 

Assistents: Yolanda Díaz, Esmeralda Hernández, Sebastian Fuentes, Núria Salas, 

Mónica Valero, Mònica Alcayna,  Marcos Saiz, Alberto Jaén, Tomàs Pinós  

 

Ordre del dia: 

Revisió de l’estat dels comptes i de l’evolució de les activitats de cada comissió  

per al curs 2020-21. 

 

Presentació i exposició de l’ordre del dia a càrrec de Alberto Jaén (president de 

l’AMPA). 

Exposició de la situació econòmica de l’AMPA a dia 2 de Febrer de 2021 a 

càrrec de Marcos Saiz (tresorer de l’AMPA).  Es fa un repàs del que s’ha gastat 

per part de cada comissió i per part de la Junta d’acord amb les activitats 

aprovades a la reunió de l’assemblea del dia 25/11/2020. 

 

S’exposa que ja s’ha obert el compte de l’AMPA a la Caixa d’Enginyers per 

evitar els 55€ de cost de manteniment trimestrals, a més a més de 5 € per cada 

transferència que fem. Amb l’obertura d’aquest compte i movent saldo 
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mensualment entre Banc Sabadell i la Caixa d’Enginyers ens deixen de cobrar 

comissions. Es comenta també que ja han arribat a l’Escola les 18 tablets 

demanades per part de la comissió d’informàtica; així com també part del 

material de música sol·licitat pel centre i considerat com a prioritari  (8 unitats de 

metal·lòfon soprano,  2 unitats de xilòfon soprano, 6 unitats de picarols, 6 unitats 

de platerets, 6 ous i unes campanetes). 

A continuació exposen les diferents comissions (per ordre cronològic). 

 

Comissió d’extraescolars (exposa Mónica Valero). 

Les activitats extraescolars no s’estan duent a terme en aquests moments degut 

a la situació de pandèmia causada pel SARS-CoV-2. L’única activitat que està 

actualment en marxa és la de “manualitats en anglès”, ja que només hi 

participen els alumnes del grup bombolla de P3.  

S’exposa també la negativa per part de l’ajuntament de fer-se càrrec de la 

gestió del casal d’estiu d’aquest any (a diferència del curs 2019-2020), i que 

s’està revisant el model d’ajudes econòmiques pels casals, que a priori, no seran 

genèriques si no més aviat minoritàries i subjectes a la renda de cada família.    

 

Comissió de festes (exposa Núria Sala) 

La Núria Sala es presenta com a nova vocal de la comissió. La Núria exposa un 

cert desànim per part de la comissió principalment causada per les limitacions 

imposades per la pandèmia. Igualment, però, exposa una voluntat de pro-

activitat i optimisme per a buscar alternatives a totes les limitacions externes. Tot i 

la dificultat en la planificació d’activitats deguda al constant canvi de normativa 

referent a reunions col·lectives i mobilitat, la comissió focalitzarà els seus esforços 

en la preparació de la festa de fi de curs (si la pandèmia ho permet), i donarà 

tot el suport a totes aquelles activitats organitzades per l’escola que es duguin a 
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terme durant el curs, com per exemple la festa de Sant Jordi.  Es manifesta 

també un cert descontent per l’actuació de la “cartera reial” de la festa de 

Nadal i s’intentarà obtenir una compensació per part de l’empresa Dinàmic 

Crescendo. 

 

Comissió de Pati (exposa Esmeralda Hernández) 

S’expliquen les diferents accions que ja s’han dut a terme, tals com acabar y 

reparar la cuineta i la instal·lació del pàrquing de patins i bicicletes, i també 

aquelles que queden pendents: com el mural de l’escola, les plaques dels arbres 

i el sorral. S’explica que la ubicació del mural està pendent de decidir, però 

entre les diferents opcions contemplades hi ha la façana del cicle infantil, la 

pista de futbol, o bé modificar/arreglar el mural ja existent de “Harry Potter”.  

 

Comissió de Biblioteca (exposa Yolanda Díaz) 

S’ha fet ja la compra de llibres per import de 500 Euros (els corresponents al 

pressupost de l’escola). Queden encara 500 Euros de pressupost en llibres per 

gastar (corresponents al pressupost de l’Ampa). Pel que fa a les activitats 

pendents, queda realitzar les activitats d’animació lectora on s’intentarà portar o 

bé un escriptor/a o bé un/a il·lustrador/a (o ambdós) o per Sant Jordi o pel dia 

de la dona. Aquestes activitats, però, s’han d’acabar de concretar. 

 

 

 

 

Comissió de gènere (exposa Sebastian Fuentes) 
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Les xerrades educatives impartides per la cooperativa Espai Coneix s’iniciaran 

durant aquesta primera setmana de Febrer en alumnes de primària. Està previst 

que a més de tallers amb l’alumnat, es duguin a terme xerrades formatives per al 

Claustre. Queda pendent la realització de vinils amb missatges educatius i de 

bon tracte cap els altres. La concreció d’aquests missatges s’haurà de 

consensuar amb el Claustre. Així mateix es comunica que la comissió ha 

preparat tota la documentació necessària per a presentar-se als premis FAPAC 

(data límit de presentació de documentació 14 de Febrer). 

 

Comissió de menjador (exposa Alberto Jaén). 

En la present reunió no ha pogut assistir la vocal de la comissió de menjador 

l’exposició la realitza el president (Alberto Jaén). 

Al gener es consolida la pujada de la mitjana d’alumnes que es queden a dinar 

a 175 alumnes.  

La cobertura de monitoratge actual és:  

     + 1 coordinadora (Lídia) 

     + 11 monitors/es (establert per contracte en funció de la mitjana d’alumnes) 

     + 1 monitor/a aportat pel dept. d’ensenyament (cobertura al pla d’actuació) 

     + 1 monitor/a en pràctiques un dia/setmana aportat pel dep. d’ensenyament  

     + 1 monitor/a en pràctiques aportat per CE, per reforçar cobertura al pla 

d’actuació 

     + Bossa de monitoratge derivat de l’augment del menú que ha habilitat més 

de 70 jornades al present curs 
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Activitats 

• Ha començat el “Pesa i pensa” (3r i 4rt) amb molt bona rebuda per part 

de la canalla 

• Ha començat el “Eat in english”(1r i 2n), tots els dies un monit. fa el servei 

en anglès 

• Al febrer començarà l’activitat d’intercanvi amb altres escoles amb 5è i 6è 

(allò d’intercanviar vídeos en anglès amb altres escoles) 

• Les activitats en anglès aniran variant el curs als propers mesos 

• CE enviarà la planificació de la resta d’activitats en un format per poder 

penjar a la web de l’AMPA. 

Altres 

• Tot i l’antiguitat de la cuina, les últimes reparacions portades a terme a 

l’agost estan donant resultat. 

• Estan buscant opcions per poder consultar els diferents menús des de 

l’app. 

• La cuinera marxarà a finals de febrer, data sense concretar, i en principi la 

substituirà la persona que l’ha estat suplint a les seves baixa, coneix bé 

l’escola, té molts anys d’experiència a CE, i tant la Fina com la Lídia 

(coordinadora) com la Montse R. han donat molt bones referències. 

  

Comissió Xeringues (exposa Alberto Jaén). 

No ha pogut assistir cap membre de la comissió a la reunió de la Junta, i per tant 

el president exposa les activitats realitzades i pendents de realitzar que li han fet 

arribar mitjançant correu electrònic. 

En aquesta informació s’exposa que el dia 4 de Novembre de 2020 es va realitzar 

una reunió de la comissió amb la direcció del centre amb l’objectiu de posar en 

comú informacions diverses, planificar els objectius a curt, mitjà i llarg termini de 
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la comissió, plantejament i organització de les properes accions, i reunió amb el 

regidor responsable de l’Ajuntament de Rubí. En el marc d’aquesta reunió, es 

conclou que s’ha de sol·licitar una reunió en la que participin l’Ampa, la direcció 

del centre, el regidor Víctor García Correas, responsables de salut pública i la 

Regidora de seguretat. 

Així mateix s’estableixen com a objectius a curt termini: 

-Neteja d’esbarzers 

-Afegir una pilona al camí de terra de l’Avinguda Massana. 

-Tancar torre Salduba 

Objectius a mig termini: 

-Augmentar la pressió policial a la zona 

-Neteja de xeringues abans i després de l’horari d’entrada i sortida de l’escola 

Objectius a llarg termini: 

-Assegurar la neteja ja adquirida 

-Dignificació de la zona 

-Informar al Síndic de greuges.  

També s’exposa que el dia 10 de Desembre de 2020 es va realitzar una reunió en 

la que van assistir  representants de la direcció i el professorat del centre (Fina i 

Laura), la comissió de salut de l’escola, això com també els Regidors de Servei 

d’Obra Pública (Juan López), la Regidora del Servei de Seguretat Ciutadana i 

Protecció Civil (Marta Oliva), el Regidor de Mobilitat i Accessibilitat (Rafael 

Güeto), la Cap de Servei d’Infància i Educació (Ariadna Cavero), i el Cap de la 

Policia local (Oriol Sanchez). En aquesta reunió s’avalua quin és el millor model 

de pilona que s’hauria d’instal·lar (mòbil, clau, encadenat....), es determina que 

la neteja de la zona es reprendrà (ja que s’havia aturat per la pandèmia. La 
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policia pren nota de totes les queixes i sol·licita que avisem de qualsevol 

desperfecte o situació sospitosa; es determina també que es mirarà d’arreglar la 

tanca de la Torre Salduba, i també que la comissió enviarà un informe amb 

l’estat de les cases i dels cotxes que passen de manera regular per davant de 

l’escola. 

Finalment  s’exposa també el contingut de la reunió de la comissió amb Pep 

Pitart (Educador de Suport PIX Vallès Occidental) el dia 21 de gener de 2021.En 

aquesta reunió s’exposa que hi ha una zona de risc a prop de l’escola on s’han 

trobat xeringues i restes que demostren el consum de drogues. El Pep confirma la 

seva assistència a la pròxima reunió amb el regidor Víctor García Correas. 

El dia 28 de Gener s’envia un e-mail al Regidor donant a conèixer una situació 

incòmode resultat d’una increpació d’una persona de la casa ocupada davant 

d’un pare/mare de l’escola amb pedres i ampolla de vidre en mà. Es demana 

en el mateix e-mail més presència policial. 

Finalment es fa un petit inventari de les xeringues trobades durant aquest curs: 

-23 d’Octubre 2020: Als voltants de l’escola i al camí posterior del centre 

-21 de Gener 2021: als descampats al voltant de l’escola, i zona d’aparcament 

de cotxes del taller Velezauto. 

 

Comissió de Singulars-Jornada Continua (exposa Sebastian Fuentes) 

S’exposa els resultats de la votació sobre la Jornada Contínua amb un total de 

18 vots a favor i 10 vots en contra. Es planteja quin són els passos a seguir a 

continuació i es decideix que abans de fer cap pas s’ha de veure quin és el 

posicionament del Claustre. 

 

Altres 
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A arrel de la pregunta del Sebastian Fuentes sobre el canvi a AFA, el Marcos 

explica la resposta obtinguda al respecte per part de la Fapac, que aclareix que 

per fer aquest canvi s’ha de convocar una assemblea extraordinària presencial. 

Tot i que la llei que permet fer reunions telemàtiques a les associacions encara 

que no estigui recollit als estatuts, no es permeten canvis d'aquest tipus per via 

telemàtica. Sebastian Fuentes pregunta també per l’assemblea que l’any passat 

va proposar la comissió de menjador per plantejar un possible canvi d’empresa. 

En aquest context, s’indica que s’haurà de contemplar la situació pandèmica 

actual tenint en compte que la data límit per a la renovació del contracte és el 

dia 30 d’Abril.   

 

 

 

 

A Rubí 02/02/2021   

Tomàs Pinós Figueras 

Vist i plau  

El president 

AMPA Torre de la Llebre          AMPA Torre de la Llebre 

 


