
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA
CELEBRADA EL 15 DE MAIG DEL 2017

A Barcelona, a les 20.30 hores del dia 15 de maig 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 de la reunió anterior.

La presidenta de l’AMPA comenta el següent:

–La directora ha demanat a l’Ajuntament tapar els forats dels arbres del carrer Telègraf i ampliar la
vorera de la porta d’infantl.
–S’informa que es llits trencats de P3 els ha de demanar l’escola.
–No hi ha més voluntaris per a la vacant de tresorer, s’informa que el càrrec l’ha acceptat Gloria
Sábado.

Comissió de menjador
- S’ha parlat amb el Consorci diverses vegades sobre les obres de la cuina i ara indica que ha de ser
l’AMPA, juntament amb la direcció de l’escola, qui demani la reunió. Serà la secretària del Consorci
qui trucarà a l’escola per concretar el dia de la visita. Encara no han trucat a la directora.
- A la petció d’un altre monitor per al curs de 6è, Aramank acceptaria si renovem el contracte dos
anys. Es decideix esperar a tenir una resposta del Consorci a les obres per decidir si ampliem el
contracte.
- Hi ha una estanteria a la cuina que s’ha de treure, i s’ha demanat a la directora. També se li ha
indicat que la caixa d’un dels quadres de llums està rovellada.
- El menjador ja està decorat per a la Jornada Gastronòmica del dia 18
- Gestó de la morositat: la Maise ha trucat i enviat mails a les famílies de 7 nens que porten
diversos mesos sense pagar la quota del menjador i cap ha contestat. El tresorer parlarà amb la
Maise per explicar-li el nou protocol.
–Pel que fa a pintar el menjador, s’ha contractat un professional que s’encarregarà de pintar i
organitzar als pares-mares voluntaris. Es crearà un grup de WhatsApp per organitzar els diferents
grups de treball.
–

Comissió d’extraescolars:
Actvitats
-El dia 27 de maig hi haurà les exhibicions de les diferents activitats, està pendent de publicar
l’horari. Cada actvitat tndrà una durada de 45 min. aproximadament.
-S’entregaran diplomes als partcipants i un detall pendent d’escollir. Als monitors també se’ls farà
un detall, una samarreta de l’AMPA i una ampolla de cava.
- El dia 29 de maig serà l’obra de Teatre, està pendent de publicar l’horari i el lloc.



Colònies
- Hi ha hagut 22/23 inscripcions, es podrà fer l’actvitat.

Casal d’estu
- S’informa que el torn que més inscripcions té són 102 nens, i el que menys 52.

Actvitats pròxim curs
- S’ha canviat el mètode de facturació, fns ara facturen per nen i pel pròxim curs es farà per
monitor.
- La empresa Valors oferirà futbol, taller de còmic i escacs
- La Raquel i el Guillem oferiran: baby tennis per a P3, P4 i P5. A la permanència de les tardes
d’infantl es faran actvitats dirigides: 2 dies “descobreix l’art” i 2 dies “jocs tradicions i del món”.
- L’actvitat d’esgrima està pendent, ja que encara no han contestat.
- Per a l’actvitat de judo, es mantndrà una reunió amb el Sergio el pròxim dia 19 de maig.
- Per a l’Actvitat de Teatre, s’està negociant i han de presentar un projecte.

Socialització de llibres:
S’ha tngut una reunió amb la directora i encara no han mirat els llibres que s’han de canviar. Les
agendes de primària s’han de canviar i les faran al mateix lloc que les d’infantl.

Comissió de festes
- La festa de f de curs serà el dia 16.06.2017 i la temàtca serà la Revetlla.
- El Martnenc deixarà les seves instal·lacions per poder fer la cursa en l’horari de 16.30 a 17.30 h.
- S’instal·laran 5 infables, hi haurà festa de l’escuma i l’actuació de Batuka-Torrent.
- A les 21.15 h farà el sopar que prepararà Aramark, s’estan mirant els plats i negociant els preus.

Comissió de solidaritat
- La  recollida de roba i sabates de SOS Africa ha anat molt bé.
- Es proposa de fer una altra campanya del 25 de maig al 21 de juny de recollida de material escolar
i esportu. Aquesta proposta ha vingut proposada per un exalumne. Es vota i es decideix de fer la
campanya.
- Es proposa donar suport a una proposta de l’associació de veïns del barri d’obrir l’espai que hi ha
al costat del Casalet, però es creu que aquestes instal·lacions són del Martnenc i que al no estar
segurs de la propietat no hi podem donar suport com a AMPA.

Escola Digna
- Informen que encara no han presentat la carta per demanar 4 insttuts adscrits, han decidit de
portar la proposta al Consell Escolar.

Tresoreria
- S’han pagat les agendes d’infantl, que han tngut un cost de 900 euros.



- Està pendent reunió amb el banc per fer els canvis de ttularitat de les comptes i demanar un TPV.
- Llegeix un protocol/tasques que ha de fer el tresorer.

S’acaba la reunió a les 22.50 h i es convoca la pròxima pel dia 12 de juny del 2017.


