
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA CELEBRADA EL 18 DE SETEMBRE DEL 
2017 

 

A Barcelona, a les 20.25 hores del dia 18 de setembre del 2017 a l’escola Torrent d’en 

Melis del carrer Varsòvia, havent estat degudament convocats per a la celebració de la 

reunió de la junta de l’AMPA. 

La presidenta fa una petita explicació del funcionament de l'AMPA, ja que hi ha molts 

pares i mares nous. A continuació, tothom es presenta. Posteriorment, es llegeix l'acta 

del mes anterior i s’aprova.  

Comissió de menjador 

Es fa un petit recordatori de què fa la comissió i del funcionament de la mateixa: 

- El menjar és ecològic, i s’explica que de vegades es canvia el menú si la comanda no 

ha arribat o bé si el menjar que ha arribat no li ha agradat a la cuinera i ha decidit 

canviar-ho.  Els membres de la comissió de menjador, un cop a la setmana, van a dinar 

a l'escola i comproven que tot funcioni. Qualsevol pare/mare pot provar el menjar, ha 

d'avisar a la Maise i pagar el tiquet. Durant el curs es fan 4 jornades gastronòmiques 

dedicades a diferents països. 

- Es recorda que si alguna família té algun dubte o problema amb el servei de menjador 

existeix un compte d’e-mail on poder-se adreçar. 

- Es recorda que es va pintar i netejar el menjador amb pares voluntaris, queda 

pendent fer-hi uns dibuixos a les parets per decorar-lo. 

-S'han de canviar els baguls que hi ha al menjador, amb un cost total de 210 euros, i 

fan falta 2 suros dels quals està pendent saber-ne el cost. La direcció de l'escola ha dit 

que no té més pressupost.  

- Es decideix mirar què fa falta per al menjador i així poder decidir què es pot fer i què 

no. Queda pendent per a la pròxima junta. 

- Es fa una explicació de tot el que es va fer el curs passat per aconseguir la reforma de 

la cuina. La directora ha parlat amb el Consorci i li han dit que allà no tenen constància 

de cap petició i van acordar que la directora enviaria tota la documentació un altre 

cop. Una mare proposa que si la situació segueix igual, que cada família individualment 

faci una queixa directament al Consorci, mitjançant un model d'escrit que es pogués 

facilitar des de l’Ampa. Es decideix que es parlaria al Consell Escolar i decidir-ho a la 

pròxima junta. 

- La comissió de menjador fa una crida a pares, mares voluntaris per provar el menjar, i 

control de monitors, etc. 



Comissió de festes 

- Es fa una crida de voluntaris per a la comissió, necessiten gent per coordinar, decorar, 

arreglar el gegant d’en Melis. 

- Una mare pot aconseguir tasses i cartes de pòquer per a la cursa de final de curs. 

 

Comissió d’extraescolars 

- Es fa un petit resum de la feina de la comissió i es fa una demanda de gent. 

-Es diu que hi ha pocs nens apuntats a les activitats i que s'espera que amb les portes 

obertes es puguin tancar grups. Es comenta que cada any passa el mateix i un cop 

començades les classes els nens s’apunten a les activitats. 

- Per a l'activitat de futbol no hi ha material, no se sap com es feia amb l'anterior 

empresa, si el material era de l'AMPA o d'ells. Es decideix que el monitor faci una llista 

del material que necessita. 

- Es pregunta si una exalumna pot fer l'activitat de patinatge i es decideix que sí. 

- Resta pendent de valorar el casal d’estiu, ja que l’empresa és nova. S’han rebut 

queixes de diverses famílies, però d’altra banda també hi ha hagut famílies que l’han 

valorat positivament. Es decideix que quan es tingui la memòria de l’empresa es farà 

una valoració. 

- Hi ha un pare de l'Estel que està interessat en què els nens competeixin amb el 

Torrent. S'explica com funcionen les beques de les extraescolars esportives: les 

famílies normalment no apunten els nens fins que no tenen concedida la beca, a finals 

d'octubre o novembre, i això pot provocar que nens del Torrent no puguin fer 

l'activitat si entren nens de l'Estel. Es decideix esperar a la competició de desembre. 

- Al grup de Batukada hi ha hagut baixes i es decideix obrir noves inscripcions fins al dia 

02.10.2017. 

- Es necessita una persona que coordini i continuï amb el projecte de català. 

 

 



Comissió de Comunicació 

- Necessiten gent, ja que són 3 mares però una marxarà aquest curs i una altra també 

vol fer traspàs. 

 

Socialització de llibre 

-També es fa una crida perquè s’hi incorpori gent. 

 

Comissió de solidaritat 

- S'explica la campanya continuada que es fa de recollida de taps amb la fundació Seur. 

A més, el curs passat es va fer una campanya de recollida de roba i sabates amb “Cors 

Atesos”, una recollida de rotllos de paper i claus per a una campanya de la Fundació 

Arrels, recollida de material escolar per al Marroc i la campanya del Banc d'aliments. 

 

Tresoreria 

- S'han comprat les agendes. A infantil, amb el preu de venda, resta una mica de 

marge, i a primària van dintre del lot de socialització. S'ha de decidir si als que no 

socialitzen llibres se'ls ha d'incrementar el preu o no. Es decideix fer el mateix  

percentatge d’increment que a infantil. 

- El repte d'aquest any és identificar si hi ha benefici i quantificar-ho per poder-lo 

destinar a benefici de tothom. 

-Es comenta que es necessiten persones per mirar les subvencions, detectar possibles 

ajudes i poder fer projectes de millorar de l'escola, com per exemple ordinadors per a 

la mediateca, joguines noves pel menjador, etc. Es comenta que les joguines del 

menjador les facilita l’empresa del menjador. 

 

 

S’acaba la reunió a les 23.15 h i es convoca la següent junta per al dia 16.10.2017 a les 

20.15 h.  



 


