
Acta Junta AMPA 

Lloc: Biblioteca de l’escola 

Dia/Hora: 14 Desembre 2021 /19.00hs 

Assistents:, Laura Pérez, Montse Bartroli, Ruth Jimenez, Susana Villon, Marcos Saiz, 

Alberto Jaén, Tomàs Pinós. 

 

Ordre del dia: 

Seguiment del pla anual de cada una de les comissions 

 

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

l’AFA). El president exposa que l’ordre del dia per a aquesta reunió és un repàs 

del pla anual de cada una de les comissions, els pressupostos destinats per a 

cada una de les seves accions, i també un repàs d’aquelles accions que ja 

s’han dut a terme durant el present curs. Es recorda que l’ordre de presentació 

de cada comissió serà tenint en compte l’ordre de presentació en l’última acta 

(22.09.21). Abans d’iniciar les exposicions de cada comissió es fa un recordatori 

de la necessitat existent d’incentivar a les famílies a fer-se sòcies de l’AFA i de 

participar en les diferents comissions. Es menciona que la Cristina Llobet ha 

preparat un comunicat on es descriuen les tasques i les activitats de cada una 

de les comissions. Aquests comunicats s’estan enviant setmanalment per no 

saturar amb tots els missatges enviats a les famílies durant les darreres setmanes. 

L’objectiu es servir d’incentiu i estímul a les famílies per a participar en les 

diferents comissions.    

Comissió de biblioteca (exposa Ruth Jimenez). La prioritat principal per al present 

curs és realitzar reformes a la biblioteca i la compra de nou mobiliari. En quant a 

les reformes es voldria canviar el terra de la zona de lectura dels més petits, 

posant per exemple, uns vinils que imitessin la fusta. En quant a mobiliari es vol 

comprar una nova llibreria i també calaixos. Altres canvis serien dedicar una 

secció de la biblioteca a novetats o bé a àrees temàtiques. Es volen també fer 

dos murals nous (que realitzarien la pròpia Ruth i la Esmeralda). Les temàtiques 

proposades per a aquests nous murals serien, per exemple, la re-interpretació de 
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contes clàssics, l’Abecedari....altres idees poden ser benvingudes, ja que s’ha 

d’acabar de concretar. Els costos d’aquests murals serien de com a molt uns 200 

Euros, destinats exclusivament a la compra del material per als murals quedant 

cobert per l’aprovat a l’assemblea econòmica.  

D’altra banda, la compra de nous llibres per a la biblioteca queda aplaçada fins 

al segon semestre del curs, ja que encara queden per a catalogar molts llibres 

comprats durant el curs passat. Mentre es realitza aquesta feina de catalogació, 

es vol proposar una jornada per a forrar els llibres nous, i que aquesta vagi 

acompanyada per alguna altra activitat que pugui servir d’estímul a les famílies 

per a participar-hi: des d’una xocolatada, fins a un conta-contes per als 

nens...encara per a concretar. 

Finalment, es proposa també realitzar algun tipus d’exposició (murals, cartells...)  

de llarga durada a les parets exteriors de l’escola, que sigui de caràcter 

pedagògic tant per als alumnes com per a les famílies, per a sensibilitzar de la 

necessitat d’explicar/llegir contes que no fomentin estereotips pre-establerts i 

tinguin qualitat formativa.     

Comissió de Pati (exposa Marcos Saiz) 

Es comença explicant que encara està pendent la intervenció de l’ajuntament 

per a preparar els terrenys de l’hort. És necessària la intervenció de l’ajuntament 

ja que disposen de la màquina necessària per a remoure la terra i aplanar els 

terrenys per a poder realitzar l’hort. Queda pendent també penjar les plaques 

amb codi QR als arbres. Per a fer-ho es vol consultar a Parcs i Jardins de 

l’Ajuntament per tal de veure com és millor penjar aquestes plaques generant el 

menor dany possible als arbres (nombre de forats, millor mètode, etc...). 

Respecte les possibles modificacions del pati dels grans (primària) per tal 

d’adaptar-lo a que pogués ser útil a un major nombre de nens, es ve discutint de 

fa temps la possibilitat d’eliminar les porteries d’un dels dos camps de futbol (per 

exemple, el camp de futbol de sorra), per tal de convertir aquest espai en una 

zona més polivalent. Per tal d’arribar a un màxim consens, s’implicarà en les 
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decisions tant l’AFA, el Claustre, l’Espai Coneix, i així com també la Lídia 

(coordinadora de menjador). La Montse Bartroli parlarà amb la Inés de l’Espai 

Coneix per a demanar un pressupost per la seva participació.  

Finalment, la Laura Perez comenta que hi ha una iniciativa d’inversió pública de 

“Patis mediambientals” que persegueix convertir els patis de les escoles en 

pulmons verds de les ciutats.  

Comissió d’informàtica (exposa Marcos Saiz) 

S’han comprat ja les 6 tablets amb les seves fundes i protectors per a primària, 

que van arribar aproximadament a principis de novembre. S’han realitzat  

també els taller de “bullying” als cursos de cinquè i sisè. Els mestres s’ha mostrat 

molt contents en com anat aquests cursos.  

Sorgeix la idea de proposar un curs conjunt per a famílies i fills per tal de 

conscienciar dels possibles danys que causen l’abús de les pantalles. Es proposa 

buscar una empresa que realitzi activitats conjuntes entre pares/mares i fills, per 

tal de facilitar aquesta conscienciació. La Núria Mas proposa aprofitar algunes 

de les trobades que es fan amb els tutors de cada classe per a que es pugui 

realitzar una xerrada informativa utilitzant material didàctic i visual tipus 

infografies per tal de donar consells i propostes per tal de disminuir el nombre 

d’hores que els alumnes passen davant de les pantalles.  

Comissió de gènere (exposa Montse Bartroli) 

Es continuarà treballant amb les recomanacions proposades per l’Espai Coneix, 

amb la voluntat de treballar conjuntament amb les comissions de pati i 

menjador. L’Espai Coneix durant aquest curs realitzarà diverses sessions 

formatives amb el Claustre per tal de treballar la perspectiva de gènere i la 

resolució de conflictes entre l’alumnat, i també realitzarà dos sessions més amb 

cadascun  dels cursos de primària. 

Comissió de menjador (exposa Núria Mas). 
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S’ha comentat la possibilitat de fer una brico-jornada per tal de realitzar algunes 

millores al menjador, tal com penjar suros, murals decoratius amb la participació 

de la Ruth i la Esmeralda o adaptació de mobiliari. També es comenta que 

s’està pendent de realitzar les sessions de formació de perspectiva de gènere 

amb l’Espai Coneix, a l’espera de trobar una data a la qual un major nombre de 

monitors hi pugui assistir. 

Finalment es comenta que s’ha de parlar amb Campos Estela pel tema dels 

pícnics en les excursions, per tal de que aquests no siguin pícnics d’entrepà i 

puguin ser menús complets. Fins ara, molts pocs alumnes estan fent servir el servei 

de pícnic. 

Comissió de xeringues (Montse Bartroli) 

Tot i l’esforç realitzat per la comissió, es constata la extrema lentitud i poca 

eficiència per part de l’ajuntament per tal de solucionar el problema de les 

xeringues al voltant de l’escola. Es continuarà perseverant, però si els esforços no 

reporten resultats, es podrien intentar altres accions més expeditives, com per 

exemple, portar-ho als mitjans de comunicació. El Tomàs comenta que coneix al 

regidor de medi ambient Francesc Medrano, i que li comunicarà aquesta 

problemàtica, a veure si així es pot mobilitzar a l’ajuntament. 

 

 

 

 

A Rubí 14/12/2021   

Tomàs Pinós Figueras 

Vist i plau  

El president 

AMPA Torre de la Llebre          AMPA Torre de la Llebre 

 


