
Acta Junta AMPA 

Lloc: Reunió presencial (biblioteca) 

Dia/Hora: 12 de Maig/19.30hs 

Assistents: Ruth Hernández, Núria Salas, Núria Mas, Silvia Pérez, Laura Pérez-

Moreno, Susana Villón, Alberto Jaén, Tomàs Pinós  

 

Ordre del dia: 

Presentar les accions realitzades per les diferents comissions durant el curs 2021/22 

i descripció de l’estat actual de les comissions. 

 

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

Comissió de xeringues (exposa Laura Pérez). S’explica que l’ajuntament de Rubí 

està força satisfet de les diferents accions que s’estan realitzant a l’entorn de 

l’escola en relació al tema de les xeringues i el seu entorn social. Entre d’altres 

coses, s’ha iniciat ja la remodelació i restauració de la Torre Salduba per tal de 

convertir-la en un espai de formació per a adults (inici previst abril/maig 2023), i 

s’està realitzant un patrullatge constant per part de la policia. Tot i així, sorgeixen 

problemes nous, com per exemple la ocupació d’una petita parcel·la que hi ha 

darrera d’una de les torres. Una conseqüència derivada de la mateixa va ser la 

mossegada del gos del noi que es troba vivint en aquesta parcel·la a un alumne 

de l’escola; així mateix aquest noi ha protagonitzat enfrontaments amb els veïns i 

pares d’alumnes de l’escola. Així doncs tot i l’activitat constant de la comissió, hi 

ha problemes que persisteixen i s’haurien d’afrontar. Es comenta la possibilitat de 

fer pública la problemàtica a diferents mitjans de comunicació per tal d “impulsar”  

una actitud més proactiva de l’Ajuntament, es posa en context el plantejament i 

objectius inicials de la comissió, detallant com han evolucionat cadascun dels 

objectius des de llavors. Es trasllada que tots els fets rellevants estan publicats en 

diferents notícies al bloc i, que si bé la publicació en medis es va descartar 

inicialment per no considerar-la efectiva sí s’ha publicat recentment la situació al 

TOT Rubí.  
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Comissió de biblioteca (exposa Ruth Hernández). S’explica que una de les 

activitats més importants que s’han dut a terme aquest any ha estat la 

organització d’una xerrada  per part de la Montse (responsable de la botiga 

Lectors al Tren). La Ruth exposa que en la organització d’aquest es va anar trobant 

amb un conjunt d’activitats logístiques i organitzatives, que van posar de manifest 

una falta de persones en la/les comissions amb actitud proactiva i al mateix temps, 

una manca de comunicació entre membres amb una certa experiència en les 

comissions i els nous membres que entren. En aquest punt s’inicia una discussió 

sobre les possibles maneres d’atreure noves famílies a ser membres actius de les 

comissions. Es realitza una avaluació crítica de quins poden ser els diferents motius 

per els quals les famílies no es troben motivades a participar. Manca de 

comunicació? No prou difusió?...  En aquest context es planteja la possibilitat de 

generar una figura que serveixi d’enllaç entre les noves famílies que vulguin formar 

part de les comissions i els membres de les comissions, per tal de facilitar el 

contacte entre ambdues parts i explicar el context de cada comissió. En cas 

contrari la sensació de desorientació i d’anar per darrere de les persones que 

porten més temps pot generar desmotivació, que finalment derivi amb una 

passivitat i abandonament de la comissió. Per tant es buscarà així que el nouvingut 

senti la comissió com a pròpia i pugui participar i decidir directament en les 

activitats de les mateixes, i no a remolc de les accions que ja es duen a terme 

decidides amb anterioritat per membres anteriors.  

 

Comissió de menjador (exposa Núria Mas). La Núria exposa problemes semblants 

als exposats per la Ruth a la comissió de Biblioteca. Fa falta més gent a la comissió 

que tingui ganes de participar de manera proactiva. S’ha de buscar l’estímul de 

les famílies per a participar en aquesta comissió, i així rebre el major nombre de 

inputs i propostes pel bon funcionament de la mateixa. 
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Comissió de festes (exposa Núria Salas). 

S’exposa que amb la situació de la comissió no es pot organitzar la festa de final 

de curs i és necessari que s’involucrin més persones. S’ha enviat un comunicat 

demanant la participació però pel moment no ha tingut efecte. 

S’enviarà un altre comunicat, i si en una setmana no es disposa d’una participació 

mínima per garantir l’organització es procedirà a la cancel·lació de la festa. 

 

Comissió de Pati (exposa Silvia Pérez) 

Es fa un repàs de les diferents accions que es van realitzar a la Brico-festa del mes 

de Març (acabar pissarres, piràmide de pneumàtics, sorrals, la caseta de l’hort, 

reparar la cuineta...). Queda pendent pel curs vinent el procés de transformació 

del pati amb perspectiva de gènere, en un procés que participarà activament 

“l’Espai Coneix”.   

 

Extraescolars 

Es comenta la inclusió de Kids&Us a la oferta d’extraescolars del proper curs i 

s’acorda l’establiment d’una matrícula de 30€ que serà gratuïta per famílies 

sòcies. També s’acorda la planificació de punts de control trimestral amb 

l’empresa Va de Lleure conjuntament amb la Comissió, la Junta i la Direcció de 

l’escola, de la mateixa manera que es porten a terme mensualment amb 

l’empresa de menjador. 

 

Altres 

Per millorar l’efectivitat de la comunicació s’acorda la posada en marxa d’un 

grup de whatsapp per centralitzar els comunicats de l’AFA ja que es posa de 

manifest que l’elevada activitat d’alguns grups de whatsapp de les classes 
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dificulta aquesta comunicació. Es mantindrà el canal actual fins a l’inici del proper 

curs. 

 

Comissió de gènere 

Es trasllada una bona valoració del projecte que s'està duent a terme enguany. 

Queda pendent l’última sessió amb infants i una sessió informativa amb famílies. 

També s’ha de definir el projecte de cara l’any vinent que amb tota probabilitat 

serà repensar el pati amb perspectiva de gènere juntament amb la comissió de 

pati. 

 

 

 

 

A Rubí 12/05/2022   

Tomàs Pinós Figueras 

Vist i plau  

El president 

AMPA Torre de la Llebre          AMPA Torre de la Llebre 

 


