
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA
CELEBRADA EL 24 D’ABRIL DEL 2017

A Barcelona, a les 20.30 hores del dia 24 d’abril del 2017, a l’escola Torrent d’en Melis, al 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.

La presidenta de l’AMPA comenta el següent:

- Es pregunta a Escola Digna si s’ha demanat tapar els forats dels arbres que hi ha davant l’Escola al
c/ Telègraf.
- La directora s’ha encarregat de les agendes d’infantl, ja està fet el nou disseny i les demanarà
pròximament. La Maise en gestonarà la venda.
- S’han trencat alguns dels llits de P3 i s’ha d’esbrinar qui s’encarrega de substtuir-los.

Comissió de festes
- S’informa que la sortda per la Festa Major del barri és el dia 21 de maig.
- Sobre la festa de fi de curs de l’escola, encara no hi ha programa. Les actvitats que s’estan
preparant són la cursa, la festa de l’escuma i infables per als petts. Es comenta d’informar els
veïns del dia de la festa, ja que l’any passat hi va haver queixes. Es proposa deixar notes a les
porteries.

Comissió de menjador
- S’ha parlat diverses vegades amb el Consorci sobre les obres de la cuina, però encara no tenim
resposta. La directora ha comentat que de forma no ofcial li han dit que les obres estan previstes
pel curs vinent, però no té cap data.
- S’ha revisat el contracte de cessió, i en ell s’indica que per a qualsevol obra es necessita
l’autorització del Consorci. S’acorda que es demanarà cita amb el Consorci abans de la pròxima
junta per poder exposar la situació.
- Pel que fa a pintar el menjador, com que no hi ha voluntaris es decideix fer una crida a través dels
delegats de classe. La comissió de comunicació prepararà l’escrit a enviar.
 - S’informa que el dia 18 de maig hi haurà jornada gastronòmica dedicada al Japó.
- La Comissió de Menjador fa una petció d’un altre monitor per a 6è, segons la ràto només es
necessitaria un monitor, però indiquen que en calen dos i el seu cost seria de 600 euros mensuals.
Es comenta que també es podria cobrir amb un monitor en pràctques/becari.

Comissió de solidaritat
- S’informa que del 24 d’abril al 5 de maig es fa la campanya de recollida de roba i sabates de SOS
Àfrica. S’ha posat una caixa al vestbul de l’escola i una altra al d’infantl.
- Aquest curs s’han fet tres campanyes: Cors Atesos, Banc d’Aliments i SOS Àfrica. La intenció el



curs vinent es fer també tres campanyes. A més, durant tot el curs s’ha mantngut la recollida de
taps amb Seur, que està sent un èxit.

Comissió d’extraescolars:
Colònies
- S’amplia el termini d’inscripció fns al 12 de maig. Demanen un cartell per penjar-lo a l’entrada de
l’escola.

Casal d’estu
- Hi haurà un preu únic de 105 euros. Hi ha 130 places per torn, de les quals 100 són per a nens de
l’escola i 30 per a nens de fora.

Actvitats
- Actualment les tarifes de les diferents extraescolar hi ha una diferenciació entre si la família és
sòcia de l’AMPA o no. Es debat si això ha de contnuar per al curs vinent i es decideix que sí amb la
diferencia de 7 euros. S’homologaran els dos preus a l’Ajuntament.
- S’està mirant de fer l’actvitat d’escacs i taller de còmic al migdia, i a l’acollida de la tarda fer
diferents actvitats. El futbol començarà a P5.
- Es farà una jornada de portes obertes el dissabte dia 27 de maig. L’actvitat de teatre es farà el
dilluns 29.
- S’informa que perquè la Raquel i el Guillem facin les actvitats becades s’han d’homologar, i al ser
autònoms no poden fer-ho. Ha sigut l’AMPA la que s’ha homologat, però ells han fet tots els
tràmits. Al Sergio, que fa l’actvitat de judo, se li ha dit que ha de fer els mateixos tràmits pel curs
vinent.

Batucada
- S’han de fer les samarretes per a la Festa Major i es debat qui ha d’assumir el cost de les planxes
(aprox. 50 euros), si l’AMPA o les famílies. Es decideix que les famílies que partcipen.

Comissió de comunicació
- El pròxim butllet s’intentarà enviar el dia 10 de maig.
- Es debat què es pot difondre i què no a través dels diferents canals: butllet, Facebook, web. Es
decideix que es pot difondre tot que sigui d’una enttat pública.

Tresoreria
- S’ha de fer el canvi d’intervinents dels comptes bancaris i negociar les tarifes, ja que per fer
ingressos per fnestreta s’ha de pagar una comissió.
- S’aprova per unanimitat les tarifes de menjador per al curs 2017-2018: 6,20 euros/dia si el rebut
està domiciliat, i 6,80 euros/dia el tquet per a dies esporàdics; per tant, els mesos de setembre i
juny el cost serà de 85 euros i els mesos d’octubre a maig serà de 115 euros.



- Es decideix complementar el salari de la Maise en la nòmina del mes d’abril per haver estat de
baixa i es comunicarà a la gestoria que ha sigut decidit en junta, i que qualsevol decisió l’han de
comunicar abans a l’AMPA.
- Es recorda que el tresorer plega i s’ofereix el càrrec de cara al curs vinent. 
- Sobre el curs de català, el tresorer informa que la professora està molt contenta del curs, tot i que
ha plantejat la necessitat de fer una prova de nivell si es repeteix l’experiència.

S’acaba la reunió a les 23.45 h i es convoca la pròxima pel dia 15 de maig del 2017.


