
ACTA  DE REUNIÓ DE LA JUNTA  DE L'AMPA 
16 GENER  2017

A Barcelona a les 20.30 hores del dia 17 de gener del 2017 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.

Es llegeix l'acta del mes  anterior,  desembre.

Vocalia de menjador
• Dimecres, dia 18 de gener s'incorpora la nova cuinera.

• A partir  del  mes de febrer  ja  es  tindrà  disponible  els  menús  per  nens amb intoleràncies,

al.lergies ... per informar a les famílies.

• El tresorer informa que hi ha diferents preus de menjador: preus per a nenes que es queden

fixos, nenes que es queden ocasionalment segons el número de dies, professors. Es vol establir

un preu únic, es demanaren els preus a Aramark per poder-los presentar a la pròxima junta i

decidir.

• La pròxima jornada gastronòmica serà al febrer, el país escollit es Rússia. 

• Encara s'està esperant  una resposta sobre si  es canviarà la línia  de calent o s'arreglarà,la

presidenta li preguntarà a la directora de l'escola.

Vocalia Festes
• S'està preparant la festa de carnestoltes, la rua es farà el dia 24 de febrer de 16.45 a 18.30 hrs,

i s'ha demanat permís a l'ajuntament perquè també vingui la guardia urbana a tallar el carrer.

• Queda pendent tancar amb el professor de Batucada l'hora que por venir per començar la rua i

poder coordinar la resta d'activitats de la festa: premis a les millors disfresses, xocolatada.

• Es  demanaran  voluntaris  als  alumnes  de  sisè  per  que  puguin  participar  a  la  festa,  en

l'organització dels premis a les millors disfresses.

• Els membres de la comissió de festes han de decir si faran un taller de decoració per la festa de

Carnestoltes

Vocalia de solidaritat

• La  reunió  concertada  pel  passat  dia  13/12/2017  per  poder  aprofitar  el  menjar  que  des de

menjador es llençà no s'ha pogut celebrar per problemes d'agenda del coordinador  d'Armark.

S'està pendent que Aramark fixi un dia.

• El dijous dia 19 de gener vindrà una persona del Banc d'aliments a fer una xerrada als alumnes

de  sisè  per  tal  que  ells  puguin  explicar  a  la  resta  de  l'escola  en  que  consisteix  aquesta

campanya. Es recorda que la campanya es dels dies 13 al 24 de febrer .

Vocalia d’Extraescolars:

• S' informa que s'ha enviat el burofax de resolució de contracte a l'empresa GSBi i no l'han 

recollit. S'informarà a la directora de la decisió de no seguir treballant amb ells.

• Ja tenim calendari per el curs en català, començarà el dia 14 de febrer i seran els dimarts i 

dijous de 16.30 a 18.30hrs amb servei d'acollida gratuït. S'informaran a tots el pares/mares per 

si hagués alguna baixa poder-ho publicitar a la web.



Batucada Torrent:

• Es decideix que d'informació en relació a la batucada, d'horaris, etc s'informarà mitjançant el 

WhatsApp.

Colònies

• S'ha buscat una empresa que es diu “Més Temps Lliure” i la casa escollida es diu “La Censada”

que està situada a Santa Margarida de Montbui. Serien 5 dies/4 nits, del  26 al  30 de juny.

L'empresa demana fer la reserva del 30% aquest mes de gener  amb un mínim de 25 nens. En

el cas que no es facin les colònies per no tenir quòrum suficient, es recuperaria només el 15%

de la reserva. Es recorda que l'any passat van anar 29 alumnes a les colònies.

Es vota si decidim oferir les colònies i fer la reserva del 30%:

Si: 14 vots

NO: 0 vots

Abstencions: 0 vots

S'indica que les colònies es poden becar però  aquesta és incompatible amb la de casal d'estiu

Casal d'estiu

•  Es presenten dues ofertes de dos empreses diferents: L'entitat Valors i l'empresa Més Temps

Lliure. S'explica les activitats que ofereixen, preus

Es vota per escollir quina de les dues ofertes escollim:

Es decideix per unanimitat, 15 vots, que l'empresa escollida es Més Temps lliure.

• Com l'escola té conveni amb el Martinenc per poder utilitzar a l'estiu la piscina, la presidenta

parlarà amb la directora de l'escola per gestionar-ho.

Vocalia Comunicació
• Demanen que la informació la rebin tota a la vegada i no de forma dispersa.

• Es comenta que hauríem de consultar quines subvencions/ajudes podríem demanar, ja que es

creu que amb aquest tema no tenim gaire informació. S'intentarà aportar informació d'això per la

pròxima junta.

Tresoreria
– Arrel de l'auditoria interna que s'està fent, s'ha descobert que a la Maise cada mes de 

sembre com a gratificació se li donava un extra de 400 euros, com a dret adquirit, s'ha 

decidit que a partir d'ara quedi reflectit a la nòmina.

– Es qüestiona si s'ha de continuar amb la despesa de la loteria per fer un donatiu de 2.000 

pel viatge de 6º . Aquest última any amb la venta de la loteria son s'ha arribat a recaptar els 

2.000 euros ja que s'han retornat molts talonaris per part de les famílies, incloses les de 

sisè.

Es sotmet a votació si deixar de fer el donatiu dels 2.000 euros mitjançant la loteria:

Si: 12 vots

No: 0 vots

Abstencions: 3 vots

S'ha d'informar d'aquesta decisió a les famílies de 5º.

– Aquesta setmana, la presidenta i el tresorer han de tenir una reunió amb la directora per 

parlar de totes les despeses que paga l'Ampa i que afecten a l'escola: jocs florals, festa de 

nadal de l'escola.



Vocalia Igualtat d'Oportunitats
Arrel de que en juntes anteiorss'havia indicat que havíem de constituir una comissió per 

començar a reivindicar una 3er institut, es crea aquesta comissió per començar a fer aquestes 

gestions

 Precs i preguntes

– La presidenta demana que cada vocalia indiqui a un coordinador/portaveu per poder facilitar 

l'intercanvi d'informació i facilitar la comunicació entre tots. Cada vocalia ho decidirà e informarà

a la presidenta de l'Ampa.

Finalitza la  reunió a les 23.15 h. i es convoca la pròxima pel dia 20 de febrer


