
Acta Junta AMPA 

Lloc: Reunió presencial 

Dia/Hora: 14 de Juliol/19.30hs 

Assistents: Silvia Pérez, Laura Pérez-Moreno, Núria Salas, Cristina Jiménez, Cruz 

Barón, Ruth Hernánez, Núria Mas, Marcos Saiz, Alberto Jaén, Tomàs Pinós  

 

Ordre del dia: 

Objectius de cada comissió pel curs 2021/22, avaluació de cada comissió pel 

proper curs (dimensió, dinàmica i vocals) i establir data per assemblea 

econòmica. 

 

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

l’AMPA). 

A continuació exposen les diferents comissions (per ordre d’exposició). 

Comissió de casals (exposa Cristina Jiménez). 

S’ha detectat deixadesa i mala praxis per part de l’empresa que organitza el casal 

d’estiu (Polaris Lleure; polarislleure.cat) en diferents aspectes: monitors sense 

mascareta o mascareta mal posada, nens ja preparats per a marxar i sense fer 

cap activitat mitja hora abans (13.30h) de la hora de sortida (14h), durant la sortida 

que es va realitzar el recorregut a peu amb els nens es va realitzar per un camí 

altament assolellat. Degut a la detecció d’aquests problemes per part de la 

comissió, es va mantenir un reunió d’urgència amb l’empresa el dissabte 10 de 

juliol a les 19.30h a la que es va decidir cancel·lar una de les sortides previstes. 

Comissió d’extraescolars (exposa Cristina Jiménez). 

La comissió ha decidit prescindir dels serveis de les empreses Kids&Us i Espai 

Idiomes pel proper curs. En el cas de Kids&Us el motiu per prescindir dels seus serveis 

ha estat que el tracte i la comunicació amb l’empresa ha estat molt complicada, 

p.e, durant la pandèmia enviaven rebuts sense realitzar les classes, no 

contestaven ni telefònicament ni per email, comunicaven directament a les 
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famílies decisions al marge de l’Ampa, el personal de l’empresa entrava a les aules 

abans de la finalització de les hores lectives sense consultar al professorat i amb 

nul·la voluntat comunicativa amb el mateix. En el cas d’Espai Idiomes, el fet de 

prescindir dels seus serveis no té res a veure amb la seva labor, de la qual la 

comissió n’està molt contenta, sinó amb la voluntat d’homogeneitzar i centralitzar 

totes les activitats extraescolars d’anglès amb l’empresa Vadelleure 

(www.vadelleure.cat), que són també responsables de gestionar la resta 

d’activitats extraescolars. La comissió està molt contenta fins al moment de 

l’actitud i implicació d’aquesta empresa. 

La Ruth Hernández i la Cruz Barón manifesten descontent per no haver consultat 

de manera més explícita a les famílies sobre aquesta decisió de prescindir de 

l’empresa  Kids&Us. L’Alberto Jaén respon que les decisions es canalitzen a través 

de les diferents comissions que conformen l’Ampa, obertes a tothom que s’hi 

presenti i que gestionen les diferents activitats de les quals l’Ampa és responsable. 

A més, independentment de les comissions, existeixen altres mecanismes de 

participació i de comunicació disponibles per a qualsevol membre de l’Ampa 

(p.e veure  www.ampatorredelallebre.com). 

Comissió de Biblioteca (exposa Ruth Hernández) 

Els objectius pel curs vinent són recuperar l’espai físic de la biblioteca i el seu 

funcionament normal amb el préstec de llibres, així com el “biblio-pati”. De la 

mateixa manera es comenta la necessitat d’habilitar un espai amb disponibilitat 

de llibres a l’entorn del menjador (anàleg a l’espai que hi ha actualment per a 

guardar pilotes) per a que els nens els tinguin accessibles durant l’estona de pati 

del migdia.  Tomàs Pinós s’ofereix com a nou membre d’aquesta comissió. 

Es comentar de la necessitat d’organitzar al setembre una jornada per reubicar i 

endreçar a la Biblioteca els llibres que han estat  distribuïts per l'escola. 

 

http://www.vadelleure.cat/
http://www.vadelleure.cat/
http://www.ampatorredelallebre.com/
http://www.ampatorredelallebre.com/
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Comissió de menjador (exposa Núria Mas). 

S’exposa que la bossa d’hores per monitoratge que ha permès l’increment de 

preu no s’ha consumit totalment i s’ha decidit revertir aquest import a millorar el 

menjador. Les millores es centren en: 

- Pintar el menjador (l’escola assumeix el cost del material) 

- Dotar d’armariets el vestuaris per als monitors 

- Reubicació i redisseny d’espais. 

- Rehabilitació d’armaris i compra de nous. 

- Renovació de les taules 

Els cost per portar a terme les millores que no sigui cobert pel sobrant exposat o 

per l’escola es sotmetrà a aprovació a l’assemblea econòmica. 

S’informa també que la Lídia seguirà el curs vinent com a coordinadora dels 

monitors de menjador. A nivell d’infraestructura s’exposa que s’ha espatllat un 

lavabo, i que el proper mes de setembre s’haurà de realitzar una reunió de la 

comissió per tancar el pressupost del curs vinent amb les diferents accions a seguir. 

Finalment es recorda la necessitat de treballar coordinadament la comissió de 

menjador amb la comissió de gènere i l’Espai Coneix per a poder afrontar amb 

més eines i recursos tots aquells conflictes que puguin sorgir durant l’estona de 

menjador i el pati subsegüent.   

La Núria comenta també la necessitat d’ampliar l’equip d’aquesta comissió. 

 

 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 
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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 pintar 

els murals dels patis d’infantil i primària, tasques recurrents de manteniment (com 

reomplir els sorrals, manteniment de les taules, cuineta); instal·lar les plaques QR 

dels arbres, pintar el marc de dues pissarres del pati d’infantil, les portes del 

magatzem de les joguines, i dur a terme l’hort de primària (es requereix la 

intervenció de l’ajuntament).  Així mateix en les properes setmanes es retirarà un 

banc verd del patí de primària que està trencat i els nius dels pins. 

Queda pendent també una reunió amb la comissió de gènere per implementar 

les conclusions treballades amb l’Espai Coneix.  

 

Comissió de festes (exposa Núria Salas) 

Tot i la incertesa de l’evolució de la Covid, el planning de festes previst pel curs 

vinent és el següent (la seva realització dependrà de la situació pandèmica): 

-Festa d’inici de curs (01/10/2021) 

-Castanyada  (31/10/2021). Pendent de coordinació amb 6è. 

-Festa de Nadal (per concretar, finals de Desembre) 

-Carnestoltes (per concretar, finals de Febrer) 

-Festa de la Primavera (24/04/2022) 

-Colònies en família (28-29/05/2022) 

-Festa de Final de Curs (per concretar) 
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La festa més propera és la festa d’inici de curs. Es realitzarà divendres 01/10/2021 

amb inici a les 18.30-19h. 

Comissió Xeringues (exposa Laura Pérez-Moreno). 

La Laura va fer una breu exposició de les últimes reunions mantingudes per la 

comissió amb els diferents representants de l’Ajuntament. 

 

No hi va haver exposició per part de les Comissions de gènere (jornada continua) 

per manca de representants. 

 

 

 

 

A Rubí 14/07/2021   

Tomàs Pinós Figueras 

Vist i plau  

El president 

AMPA Torre de la Llebre          AMPA Torre de la Llebre 

 


