
Acta Junta AMPA

Lloc: Reunió telemàtica

Dia/Hora: 25 de Maig/19.00hs

Assistents: Silvia Pérez, Helena Navarro, Sebastian Fuentes, Núria Salas, Susana

Villón, Mireia Beumala, Montse Bartroli, Cruz Barón, Fina, Daniel Turró, Marcos

Saiz, Alberto Jaén, Tomàs Pinós

Ordre del dia:

Revisió de l’estat de cada comissió i presentació d’objectius per al final de curs.

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.

En comissions bancàries hem estalviat 555€ gràcies a l’obertura del compte a

Caixa d’Enginyers. Amb l’obertura d’aquest compte i movent saldo
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mensualment entre Banc Sabadell i la Caixa d’Enginyers ens estalviem comissions

(55€ de cost de manteniment trimestrals i 5 € per cada transferència). La millor

previsió en el moment de realitzar la junta és acabar el curs amb 4.500 Euros, si la

comissió de festes gasta tot el que està pressupostat.

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

Comissió de menjador (exposa Mireia Beumala).

Es constata que la mitjana d’alumnes que es queden a dinar és

d’aproximadament 175.

Es comenta que és probable que la bossa d’hores de monitoratge que ha

habilitat la revisió de quota de menjador no es faci servir en la seva totalitat,

motiu pel qual es revertirà aquest import al projecte “Millora de l’espai

Menjador”:

- Pintar el menjador (el material es farà càrrec l’escola i la mà d’obra

l’ajuntament)

- Incorporar mobiliari tant vestuaris de monitors com pel material que fan

servir els alumnes.

- Millora del mobiliari ja existent al menjador per poder aprofitar-ho de

manera més eficient.

- Redistribució d’espais.

- Renovació de les taules i cadires.

En aquests moments s’estan acabant els videos del projecte “sisters school” amb

les escoles.
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S’ha de preguntar també si l’empresa que organitza el casal d’estiu farà servir el

menjador per assegurar la coordinació de totes les tasques que s’han de portar

a terme pel la millora de l’espai menjador.

Finalment es fa menció de la no idoneïtat de les cançons que s’aprenen a l’hora

del pati del menjador, de contingut no adequat per a l’alumnat. L’Alberto Jaén

comenta al respecte que a l’inici del curs vinent s’ha de realitzar una reunió amb

la Lídia (coordinadora del menjador), per a tractar aquest tema, i si cal fer unes

sessions formatives per als monitors.

Comissió d’extraescolars (exposa Helena Navarro).

Es comenta que ha de produir-se una reunió amb l’empresa De Lleure que

gestiona les activitats extraescolars per a planificar el curs vinent. La Cruz Barón

comenta una problemàtica que s’ha trobat amb l’empresa durant aquest curs.

En concret explica la falta de proactivitat de la mateixa en la organització d’un

curs d’anglès per a 6 alumnes de P4-P5, on no van donar resposta a aquesta

necessitat. Explica que la organització d’aquest curs va ser duta a terme pels

propis pares, així com també la troballa de professors. L’Helena Navarro

comenta que des de la comissió tots els e-mails que reben de les famílies amb

diferents peticions per a les activitats extraescolars, demanen que aquests siguin

enviats directament a l’empresa. Alberto Jaén comenta que en cas que

l’empresa no doni la resposta esperada s’escali a la comissió per que faci les

gestions oportunes.

Finalment, respecte a alguna problemàtica que s’havia comentat sobre

l’empresa Kids and us, aquesta continuarà el curs vinent fent classes d’anglès al
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centre. A les properes setmanes s’enviarà un formulari que, com a novetat,

permetrà escollir tant activitats com dies. I amb el resultat d’aquest es

conformarà el calendari amb la combinació més favorable per totes les famílies.

Comissió de festes (exposa Núria Sala)

El 21 de juny es realitzarà com a novetat la festa de l’escuma a l’escola. Per a

dur-la a terme està previst dividir el camp de futbol en 3-4 parts, i realitzar 4

tandes de 30 minuts d’activitat per donar cobertura als 13 grups bombolla

existents. Degut a la situació de pandèmia no es podrà dur a terme cap activitat

amb els pares.

Comissió de Pati (exposa Cruz Barón)

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

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

de les taules de fusta, manteniment de la cuineta d’infantil, reomplir el sorral,

tallar els troncs trencats del bosquet, collar les xarxes de les porteries,

rehabilitació del traster infantil, restauració de la piràmide de pneumàtics,

restauració del circuit de troncs i les cortines del gimnàs; i també aquelles que

queden pendents: com el mural de l’escola, les plaques dels arbres, el sorral i

l’hort de primària. Respecte l’hort està pendent de que vingui un tècnic de

l’ajuntament a donar el seu punt de vista sobre el disseny i realització del mateix,

previs pels mesos d’estiu.
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Comissió de Biblioteca (exposa Montse Bartroli)

S’ha fet ja la compra de tots els llibres que estaven pressupostats per aquest curs.

S’ha convidat a la il·lustradora rubinenca Sònia González (Cuchu) i l’escriptor,

també rubinenc, Enric Larreula. Els objectius pel curs vinent són continuar amb la

compra de nous llibres per la renovació del fons de Biblioteca i, en funció de la

situació de la pandèmia, intentar recuperar el “bibliopati”, i el funcionament

normal de la biblioteca amb el préstec de llibres. Es fa la consulta si la biblioteca

disposa de llibres relacionats amb el “dol” i la “immigració”, i efectivament és

així, a més la Fina, la Sílvia i la Susana comenten que aquests són temes que ja es

treballen a classe a l’escola.

Comissió Salut (exposa Montse Bartroli).

Es fa un resum de les reunions dutes a terme per la comissió (reunions de 18 de

Febrer i 14 d’Abril) des de l’última reunió de la Junta, amb els responsables de

l’Ajuntament (Regidors d’Educació i Seguretat), de les quals es van derivar un

seguit d’accions tals com la neteja d’espais que facilitessin el consum, impedir

l’accés amb cotxe a les finques afectades (mitjançant una pilona al camí de

terra de l’Avinguda Massana), així com una revisió per part del departament de

benestar animal dels diferents animals presents a les finques on es va concloure

que no hi havia cap indici de maltractament dels mateixos. Igualment es va

acordar que es faria seguiment més minuciós de les xeringues recollides, i el CAS

(Centre d’Atenció i seguiment a les drogodependències) farien una campanya

de sensibilització i mediació per tal de conscienciar de l’impacte que representa

la presència de xeringues en l’entorn escolar.
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La Fina felicita a la comissió per tota la tasca realitzada, ja que el canvi que s’ha

produït en quan a neteja i implicació dels tècnics de l’Ajuntament i seguretat

s’ha evidenciat moltíssim en les últimes setmanes.

Finalment es recorden els episodis de mossegades realitzades recentment per

l’ase de la finca ocupada a dos adults i un nen, i s’incideix en la necessitat de fer

arribar a les famílies els missatge de no portar als nens a tocar i acariciar l’ase.

Comissió de gènere (exposa Montse Bartroli)

S’han realitzat els tallers impartids per la cooperativa Espai Coneix en alumnes

de primària i està pendent la sessió amb el claustre. S’ha treballat amb lemes

positius de bon tracte cap els altres i cada curs ha treballat el seu lema. L’any

vinent es vol continuar treballant la perspectiva de gènere, continuant

col·laborant amb l’Espai Coneix i una de les propostes és que els propis

professors tinguessin les seves pròpies dinàmiques amb l’ajuda d’un “observador”

de l’Espai Coneix que supervisés aquestes dinàmiques. La idea és que aquesta

supervisió només fos necessària l’any vinent, i els posteriors anys mantenir

aquestes dinàmiques generades.

Es vol treballar també la solució de conflictes a nivell transversal entre les

diferents comissions, amb una interacció constant entre la comissió de gènere i

les comissions de pati i menjador.
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Comissió de Singulars-Jornada Continua (exposa Sebastian Fuentes)

S’exposen els passos a seguir per a la possible aprovació a l’escola de la

Jornada continua, encara que aquesta sigui no vinculant i de caràcter simbòlic.

Els passos serien la votació de la proposta al claustre i aprovació per part del

consell escolar. El dia 5 de Juny hi ha una manifestació a la plaça Sant Jaume a

favor de la jornada continua.

Altres

Queden pendents dues xerrades formatives de higiene buco-dental i nutrició.

Aquestes dues xerrades molt probablement es realitzaran el curs vinent. Queda

pendent també la xerrada de ciberbullying que es realitzarà durant el primer

trimestre del curs vinent en els alumnes de 5è i 6è.

A Rubí 04/06/2021
Tomàs Pinós Figueras

Vist i plau
El president

AMPA Torre de la Llebre AMPA Torre de la Llebre


