
ACTA  DE REUNIÓ DE LA JUNTA  DE L'AMPA 
21 NOVEMBRE 2016

A Barcelona a les 20.15 hores del dia 21 de novembre del 2016 a l'escola Torrent d'en
Melis del carrer Varsòvia, havent estat degudament convocats per a la celebració de la
reunió de junta de l'AMPA.

A la pròxima reunió es llegirà l'acta del mes d'octubre per no tenir-la disponible i la present del mes de
novembre.

Hi ha alguns pares nous i s'explica el funcionament de les reunions de l'AMPA a i es comença amb les
diferents vocalies.

Vocalia Festes

• El taller de decoració de Nadal del 18 de novembre ha sigut un èxit de convocatòria, tenim
material suficient per decorar l'escola, està pendent de penjar-ho amb l'ajuda de les mestres.

• La festa de Nadal serà el 17 de Desembre, dissabte al matí amb el següent horari:

- 10-10.30 h.  entrada de famílies
- 11 h. cantada de nadales
- 12-13.30 h. espectable a càrrec del grup d'animació del barri.
- 13.30 h. enlairament de globus. Torrons i cava

• Es decideix fer el programa de la festa per enviar la comunicació a les famílies. 

Vocalia d’Extraescolars:

Batucada Torrent:

• Ja s'han celebrat 2 sessions i ha tingut molt d'èxit. S'indica que s'ha de tancar el grup per 
poder-lo consolidar  i  poder preparà les sortides. 

• Està pendent de concretar quins dies es podria sortir, però en un principi seria per Carnestoltes 
i la Festa Major del Barri.

• Es decideix limitar només a famílies de l'escola i està pendent de decidir la forma de pagament 
de l'activitat

• S'ha de posar un nom al grup de la Batucada i es pensa que es podria escollir el nom a la festa
de nadal de l'escola mitjançant votació.

Activitat d'Anglès

• Després de la campanya i difusió de l'activitat,  hi ha 11 inscripcions dels cursos de P3 i P4 i es
pot obrir un segon  grup d'anglès pels més petits. De moment l'activitat serà per 2 dies a la
setmana però s'intentarà oferir també l'activitat per 1 dia a la setmana, ja que hi ha demanda en
aquest sentit.

Casal de Nadal

• S'ha buscat una altra empresa per oferir aquest servei,  i s'ha escollit una entitat que es diu
VALORS.
El dia 24 de novembre hi haurà una reunió informativa per totes les famílies interessades, i serà
una activitat oberta al barri.



Català

• Hi ha un grup de 15 pares/mares interessats a fer el curs de català bàsic, encara pendent de
saber el nivell de cadascun d'ells.  Es farà més difusió per totes les vies possibles, ja que el
consorci per impartir el curs demana  un mínim de 15 persones i ens arrisquem si hi ha alguna
baixa, no es pugui fer el curs.

S'informa que la setmana del  12.12.2016 hi haurà jornada de portes obertes de les activitats 
extraescolars.

Vocalia de menjador

• El pròxim dia 15/12/2016 serà la jornada gastronòmica Francesa, durant la setmana prèvia els
monitors treballarant  diferents aspectes de la cultura Francesa.

• Els cursos de P3, P4 i P5 treballaran els hàbits de parar la taula.

• Es canviarà la cuinera per millorar el servei 

• Es treballarà amb els monitors, principalment de 3è i 4rt,  ja que hi ha queixes de diferents
famílies. Marxa una de les monitores de 1è , ja es té un substitut i s'aprofitarà per fer canvis
d'ubicacions dels monitors dels diferents cursos.

• En el cas que algun nen indiqui que pateix algun tipus d'al.lèrgia, s'indica que s'harà d'aportar
un certificat mèdic.

 
Vocalia Solidaritat

• S'ha contactat amb una empresa per aprofitar el menjar que sobra, ja que actualment es llença.
L'  empresa  es  diu  Nutrició  Sense  Fronteres,  i  s'ha  concertat  una  reunió  el  pròxim  dia
13/12/2016, també assistirà l'empresa de menjador , Aramark.

• La campanya del Banc d'Aliments, es farà del 13 al 24 febrer. Seran els nens de 6º qui ho
explicaran  a  la  resta  d'alumnes  i  es  demana  que  siguin  els  mateixos  nens  qui  portin  els
aliments.

• S'estan buscant altres activitats o campanyes per fer durant l'any.

• Segueix la campanya de recollida de taps.

Vocalia Comunicació

• Les responsables de la vocalia de comunicació demanen tenir la informació amb antelació per
poder-la penjar a la web.

• S'indica que s'ha de vigilar l'enviament d'informació per mail,  whatsApp.  Tota la informació
relativa a l'AMPA s'enviarà mitjançant els butlletins o es penjarà a la web.

Tresoreria
Com entitat sense ànim de lucre, es vol ser transparent i a les juntes es parlaren dels temes 
relatius a pressupostos, despeses i com cada any hi ha superàvit, es creu convenient 
invertir aquests diners a alguna activitat o invertir-ho en alguna millora que benefici a 
tothom. Es decideix que a la pròxima reunió  s'aportaran idees.



S'està analitzat les despeses de l'ultim exercici per analitzar on es poden ajustar i/o reduir-les
S'ha decidit dotar de 2.000 euros de pressupost  a la vocalia de festes  per les 3 festes del curs:
nadal, carnestoltes i  fi de curs.

 Precs i preguntes

– Es va fer la consulta sobre el projecte Escola 21 a la directora de l'escola i la presidenta de l' 
AMPA llegeix una nota de la directora indicant que aquest projecte es tracta d'un intercanvi 
d'experiÈncies entre escoles.

– També es decideix que es convidarà a la directora a assistIr a les reunions de l'Ampa quan 
tingui alguna novetat.

S'acaba la reunió a les 23 h i es convoca la pròxima pel dia 12 de desembre 2016.


