
ACTA  DE REUNIÓ DE LA JUNTA  DE L'AMPA 
20  FEBRER  2017

A Barcelona a les 20.30 hores del dia 20 de febrer 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.

Vocalia de menjador

• La pròxima jornada gastronòmica serà el dia 16.03.2017 i es dedicarà a Egipte.  La jornada

anterior  de Rússia ha sigut un èxit.

• Ja està treballant la cuinera nova i estan molts contents,  i es comenta que per als professors li

fa un menú diferent (verdura i planxa)

• S'han de fer una sèrie de reformes a la cuina: línia d'escalfament, forn, diferent mobiliari.

Aquesta reforma ja és urgent, es recorda que pel curs passat l'únic que es va canviar va ser la
marmita i actualment la cuina té dificiències  importants.  És plantegen les diferents opcions per
fer front al cost que suposa:
1ª Que el cost ho pagui el consorci d'educació, però això pot trigar bastant.
2ª Que ho pagui Aramark, però tot el mobiliari nou seria de la seva propietat.
3ª Renovar el contracte amb Aramark per 2 anys i ells pagarien la reforma amb un quadre
d'amortització que l'Ampa aniria pagant.

La comissió de menjador defensa l'opció de renovar amb Aramark 2 anys és la millor opció. 

S'acorda que es parlarà amb la directora per saber si els diners del consorci en el cas que es
rebin per la reforma de la cuina es podrien destinar a una altra necessitat de l'escola per

poder decidir la millor opció, ja que la resposta del consorci es pugui endarrerir i la reforma de
la cuina no pot esperar i es comenta que s'hauria de fer a la Setmana Santa.

• També s'ha de pintar el menjador, tant el d'infantil com el de primària. S'ha parlat amb la

directora i segons el pressupost l'escola assumiria el cost de la pintura i es demanarian pares i
mares voluntaris per pintar.  S'acorda  demanar pressupost per la pintura.

•  El tresorer informa que pel pròxim curs la quota de menjador s'ha de baixar per ajustar-la al

màxim legal que és de 6,20 euros. Les tarifes serien les següents:
- Quota normal: 6,20 euros
- Tiquet diari: 6,80 euros
- Quota professors: 4,30 euros
Amb aquest canvi tarifari es deixarien d'ingressar durant el curs aproximadament la quantitat de
5.000 euros

• Els professors han demanat rebaixar la seva quota del menjador, s'acorda que són ells qui ho

han de negociar amb l'empresa Aramark .

• La directora ha demanat gots de vidre i ganivets que tallin pel professors, aquest material el

facilita Aramark, amb un cost de 18 euros. Es decideix assumir el cost.

Vocalia d’Extraescolars:
Colònies



• El dia 04/04/2017es farà la sessió informativa per les famílies interessades  i la inscripció serà

fins al 24/04/2017

• El pagament de la reserva s'ha de fer el 25/02/2017 i el 20/06/2017 el segon pagament.

• Es decideix que el pagament de les colònies per les famílies seran en 2 pagaments: el 1r

pagament serà els primers 10 dies de maig i el 2n pagament els primers 10 dies de juny.

Casal d'estiu
• La reunió serà el dia 20/04/2017 i decideix que s'han d'homologar

Batucada Torrent:

• Per la rua de Carnestoltes se imprimirà el logo del grup de batucada i es plastificarà per poder-

lo enganxar als instruments.

Extraescolar de Patinatge

• Algunes de les famílies de l'extraescolar de patinatge s'han queixat perquè no es va informar 

que s'haurien de comprar un maiot per utilitzar-lo 2 dies que té un cost de 36 euros. Es decideix 
que pel pròxim curs es demanarà a totes les empreses que ofereixen activitats d'extraescolars 
que informin a les famílies del material necessari  i despeses per tot el curs.

Mou-te

• Algunes de les famílies de l'extraescolar de mou-te s'han queixat pel tipus d'activitat que fan i 

per les cançons que fan servir. La comissió d'extraescolars, ja ha parlat amb la Raquel perquè 
faci una sèrie de canvis.

Català

• Ja han començat les classes de català. És possible que faltin llibres i no arribi amb la subvenció.

S'acorda que fos necessari els compraria l'Ampa i és socialitzarien per futurs cursos.

Empresa GSB d'extraescolars

• Es fa un resum de totes les gestions fetes amb l'empresa aquest darrers mesos. S'informa que 

GSB va contestar el burofax enviat per l'Ampa on se'ls informava de la rescissió del contracte. A
causa de lacontesta de l'empresa, es va parlar amb l'anterior president de l'Ampa per explicar-li 
la situació.

Vocalia Festes

• S'informa del programa de la festa de carnestoltes: 1er es farà el concurs de disfresses per

cursos, 2n la rua amb la batucada, 3r els premis del concurs de disfresses i al final xocolatada
amb melindros.

• El concurs de disfresses, sortiren per cursos i els premis seran per tota la classe, no hi haurà

premis individuals.

• Els alumnes de 6è voluntaris ajudaran en el concurs de disfresses

• els membres de la comissió de festes  decoraran el gimnàs per la desfilada del concurs

Vocalia de solidaritat

• S'ha contactat amb la fundació Arrels i es començarà una nova campanya: recollida de rotllos

de paper higiènic per fer roses per Sant Jordi i claus antigues. Es posaran capses als vestíbuls



per fer la recollida.

Vocalia Comunicació

• Demanen que la informació la rebin tota a la vegada i amb temps suficient

Vocalia Escola Digna
• S'ha creat una nova comissió que com a primer repte té aconseguir el 3r institut adscrit per

l'escola.  Totes les escoles del barri  tenen 3 instituts adscrits i són d'una línia i la nostra escola
té dues línies i només tenim 2 instituts. La directora de l'escola ens ha mostrat el suport en
aquesta petició de l'Ampa. S'ha decidit que en primer lloc enviarem una carta al Consorci,  ja
que l'única resposta oficial que tenim és que el 3r Institut no pot ser el Broggi, però que el
següent pas serà anar al Síndic de Greuges.

Tresoreria
• Arran de la decisió de l'Escola de no celebrar la festa de Dijous Gras, el Tresorer va anar a

parlar amb la directora per aclarir el tema de les botifarres.
• S'han decidit posar criteris per funcionar pel pròxim curs:

- No hi hagi tant de moviment d'efectiu
- Els pagaments siguin sempre mitjançant ingrés/transferència bancaria
- L'únic efectiu sigui el dels tiquets de menjador

• Hi ha un gran volum d'impagats, està pendent de quantificar i fer un protocol per gestionar-ho.

Altres
• L'escola ha rebut del Consorci la quantitat de 7.000 euros per posar bonica l'Escola per no

omplir la matricula en 1a opció i 3.000 euros més per material didàctic. 
• També s'ha posat un tècnic més d'Anglès per conversa.

• En relació a les Subvencions, es decideix que cada comissió s'informi sobre les

ajudes/subvencions es podrien demanar. Es un tema molt important i complex i que hem de
treballar pel pròxim curs.

 Precs i preguntes

• Els dies 04/03/2017 i 10/03/2017 són les portes obertes i l'Ampa ha d'anar per explicar les

activitats que gestiona, es demanen 3 voluntaris per cada jornada.



S'acaba la reunió a les 23,35 h i es convoca la pròxima pel dia 20 febrer 2017


