
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA CELEBRADA EL 17 D’OCTUBRE DEL 2017 

 

A Barcelona, a les 20.30 h del dia 17 d’octubre del 2017 a l’Escola Torrent d’en Melis, al 
carrer Varsòvia, havent estat degudament convocats per a la celebració de la reunió de 
la junta de l’AMPA. 

S’estableixen les dates de les juntes de tot el curs: 

13 de novembre de 2017 
28 de novembre de 2017 (assemblea general) 
18 de desembre de 2017 
15 de gener de 2018 
19 de febrer de 2018 
12 de març de 2018 
16 d’abril de 2018 
14 de maig de 2018 
11 de juny de 2018 

Es llegeix l'acta del mes anterior i s’aprova.  

De la junta anterior havia quedat pendent confirmar els nous membres de les 
comissions. La Comissió de Comunicació actualitzarà els noms al web. 

 

Comissió de festes 

- S’explica la intenció de fer un taller de Nadal amb els alumnes d’infantil, com cada 
any, per decorar l’entrada de l’escola. Es faria servir material reciclat, prèvia crida als 
pares perquè portin el que puguin. 

- Festa de Nadal: hi ha dubtes sobre si celebrar-la internament només l’escola el 
divendres 22 de desembre (hi ha jornada reduïda), o bé el dissabte 23 al matí i fer-la 
conjuntament amb l’AMPA. Queda pendent de decidir. Es faria cantada + globus + 
torrons. Si es confirma per al divendres 22, els de 6è anul·larien la venda de pastissos. 

- Carnestoltes (9 de febrer): també queda pendent decidir si es fa una festa interna o 
amb l’AMPA.  

- Festa de final de curs: també hi haurà jornada reduïda. En principi es faria el 22 de 
juny però s’ha de combinar amb la festa de final de curs de 6è, que es faria el 16 de 
juny. Les dates s’han d’acabar de confirmar (surt la idea que la festa de final de curs es 
passi a dissabte). També queda pendent decidir si la festa de final de curs es passa al 
matí perquè a la tarda fa massa calor. 

- Surt la proposta que la Batuka Torrent faci una tercera sortida per la festa major de 
Santa Eulàlia, en què les escoles de Barcelona fan una cercavila amb els seus gegants i 
capgrossos pel centre de la ciutat. Es proposarà als membres de la Batuka Torrent, que 
haurien d’assumir-ne el cost.  



 

Comissió d’extraescolars 

- El 17 d’octubre hi ha prevista una reunió amb l’empresa encarregada del casal d’estiu 
per fer-ne la valoració, però no han confirmat la data. Hi ha pendent reclamar 
l’informe que diuen que ja han elaborat i transmetre’ls les diverses queixes que han 
arribat a l’AMPA sobre el casal (poc control a l’hora de menjar, poca cura amb les 
instal·lacions, etc.). 

- Hem rebut dues queixes sobre el futbol:  

• Els nens de 3r i 4t no poden jugar amb els de 5è i 6è perquè no són prou. Per 
tant, pagaran menys perquè no competiran. 

• A les portes obertes hi va haver una mica de caos perquè no hi havia 
inscripcions. S’acorda, de cara a l’any vinent, demanar inscripció al juny i no 
deixar fer portes obertes a qui no s’hagi inscrit. 

- Es recorda que falta gent els dilluns a patinatge per cordar els patins als més petits 
(ho fa algun pare voluntari però no dona l’abast i els nens comencen tard 
l’extraescolar). S’acorda proposar als nens grans que ajudin a cordar els patins als 
petits. 

- Es farà una campanya de recollida de jocs per als alumnes grans que s’esperen a 
l’escola abans de fer extraescolars entre les 16:30 i les 17:30. Es farà crida als pares. 

- La Raquel prepara una activitat de ball per als més petits, pròximament. 

- Una monitora de hip-hop (Marta) plega. 

- A l’extraescolar de tenis només hi ha 3 alumnes. Es planteja la possibilitat que juguin 
amb altres escoles, entitats, etc. Es demanarà al responsable. Pel que fa a baby tenis, 
hi ha 5 alumnes però es manté. 

 

Comissió de menjador 

- Un migdia la monitora va deixar veure el tràiler d’una pel·lícula de por (It) als alumnes 
més grans. A partir d’ara els monitors no podran posar altres pel·lícules o vídeos que 
no constin en la llista tancada elaborada per la psicopedagoga. 

- Avui mateix (16 d’octubre) ha tingut lloc la reunió informativa de menjador per als 
pares de P3, P4 i P5, amb la psicopedagoga, una monitora i la coordinadora. Hi ha 
assistit una quinzena de pares que han fet diverses preguntes i han valorat la trobada 
molt positivament.  

- La coordinadora de menjador (Mireia) plega. Hi ha l’opció que es faci una promoció 
interna i a partir d’ara se n’encarregui l’Anna (ara a 4t), se li ha de plantejar el canvi. 



- Es confirma que la reforma de la cuina continua encallada. Ara l’obstacle és 
aconseguir el permís d’obres perquè Aramark pugui fer la reforma per setmana santa. 
Es decideix iniciar una campanya de queixes i reclamacions que consistirà en: 

• Reunió oberta amb els pares de l’escola per exposar l’històric del problema i en 
quin punt ens trobem actualment. S’acorda incloure aquest punt en 
l’assemblea general del 28 de novembre, a les 18:00 h amb acollida. Es 
demanarà als pares que presentin una queixa individual al Consorci d’Educació 
de Barcelona. Es reparteix una proposta de carta però es decideix que 
s’ampliarà amb l’històric. 

• Petició de signatures també a les taules de 6è. 
• Notícia al web. 
• Difusió als consells municipals, consell de barri, Síndic de Greuges, etc. 
• Vídeo sobre la reivindicació que es passarà a les portes obertes. 

 

Tresoreria 

- S’explica que el pressupost per al suro és de 22€ + 10€ (fusta). 

- Pel que fa als baguls del menjador, hi ha dos pressupostos: 800€ inclòs muntatge per 
a 2 baguls, o 65€+45€ per a 2 baguls del Bauhaus o Leroy Merlin. S’acorda que s’aniran 
a veure els més barats i es decidirà si es compren o no. 

- El pressupost de la biblioteca és de 295€, que inclou material fungible per als tallers , 
el premi de la gimcana i la sessió de contacontes al desembre. Es vota i queda aprovat 
el pressupost. 

 

Comissió de solidaritat 

- Cors Atesos no contesten i finalment no farem campanya amb ells. 

- Es farà campanya amb SOS Àfrica de recollida de roba i calçat. 

- Banc dels Aliments: es preveu iniciar la campanya el 19 de febrer i que duri dues 
setmanes. Queda pendent que vinguin a fer una xerrada informativa.  

 

Comissió de comunicació 

- La subscripció al web està a punt de caducar i Wordpress només permet pagar amb 
targeta bancària. Es decideix que, com fins ara, ho pagarà un particular i l’AMPA li 
abonarà l’import corresponent. De cara al futur s’intentarà canviar el mètode de 
pagament. 



- La comissió farà fotos de l’escola per renovar les del web. 

- També al web, queda pendent actualitzar els membres de les comissions i les actes 
de les juntes. La Comissió d’Extraescolars hi publicarà una notícia mensual sobre una 
extraescolar, amb fotos incloses. 

- Es proposa publicar una notícia al web sobre el Museu de Matemàtiques de 
Catalunya, on es pot fer una sortida extraescolar familiar. S’intentaria establir algun 
tipus de col·laboració amb l’AMPA. 

- Classes de català: s’han iniciat els tràmits per aconseguir dos grups per a aquest curs: 
B1 i B2 (per als pares que l’any passat van fer el B1). El CNL ens ha demanat que els 
cedim una aula per a un curs seu (a la qual cosa la directora ha accedit) a canvi que ens 
aconsegueixin dos professors per fer els dos cursos amb els pares del Torrent. Esperem 
confirmació del CNL. També s’inicien els tràmits per sol·licitar les subvencions per a 
l’acollida. 

- S’acorda publicar un butlletí la setmana vinent amb les temes següents: 

• Crida als pares per apuntar-se a l’AMPA. 
• Crida per refer el gegant Melis (l’estructura; la roba ja s’està gestionant). 
• Crida per a la recollida de jocs. 
• Crida per a la preinscripció a les classes de català. 
• Vídeo de BTV sobre el barri en què apareix l’escola i l’AMPA. 
• Anunci de l’assemblea general, en què també es tractarà la reivindicació de la 

cuina i, si escau, la dels itineraris dels instituts (?). 

 

Consell Escolar 

- Es va explicar el projecte de filosofia de P5. 

- Es va explicar el projecte Èxit: projecte de padrins amb nens de 6è per fer deures 
junts. 

- S’ha sol·licitat que es faci Èxit d’anglès. Serien dues tardes durant tot l’any. 

- Es recorda que el protocol d’arribada s’ha endurit i són molt estrictes amb l’hora 
d’entrada. 

 

 

 

S’acaba la reunió a les 00.30 h i es convoca la següent junta per al 13 de novembre de 

2017 a les 20.15 h.  


