
Acta de la reunió de la junta de l'AMPA Escola Torrent d'en Melis 
15/01/2018 
 
Hora inici: 20.30 h 
Assistents: Rosa Díaz, Ana Castillo, Mayra Tassone, Eva Queralt, Núria Grau, Chus Pérez, Eli Bermejo 
 
Comencem la reunió amb el resum de novetats per comissions. 
 
Rosa Díaz, de la comissió de Menjador 
S’han recollit moltes signatures per arreglar la cuina. També es van recollir idees durant la festa de 
Nadal, de pares i avis que no coneixien el problema. Es plantegen possibles informes contraris a 
l’estat de les instal·lacions per fer pressió al Consorci, donat que la situació és insalubre per a infants 
i treballadors. Tema pendent d'acabar de parlar amb Escola Digna. 
El dijous dia 18 hi haurà una jornada gastronòmica cubana. 
Cal saber que també hi ha hagut molt moviment de monitors. Creiem que es deu a que troben feines 
millors, però es demanen mesures a Aramark per minimitzar la incidència en l'escola.    
 
Chus Pérez, en nom de Festes 
No han pogut parlar gaire entre les persones de la comissió, però avança els temes urgents. 
Carnestoltes serà el dia 9 de febrer. Es començarà a les 16.45 h. Primer es farà el concurs, després la 
rua i finalment la xocolatada. La xocolata la paga Aramark. 
Es donaran premis a la millor disfressa (1r, 2n i 3r) i a d'altres categories. Hi haurà premis individuals 
i de comparsa. Es proposa donar bandes de tela com a premi. Són barates, es poden escriure a mà 
al moment i se'n poden fer moltes. 
La rua s’intentarà fer amb l'Estel, com sempre, però encara no ho han parlat. S'aprova la participació 
de la batukada, que són 100e, tant si es fa amb l'Estel com si no. Es concretaran els detalls un cop es 
reuneixi la comissió. 
Tema música / bafle: que la Maise demani l’equip de música al districte, si cal. 
Es necessita gent per ajudar i es farà una crida. També cal un/a speaker. 
Proposta de Núria Grau: Que la gent de 6è ajudi a festes, ja que també els interessa que les festes 
vagin bé per treure diners. 
 
Valoració ràpida de la festa de Nadal: s'acorda intentar un replantejament amb la col·laboració de 
l’escola per l'any vinent.   
 
Ana Castillo, Mayra Tassone i Eli Bermejo, en nom d'Extraescolars   
Hi ha noves incorporacions de mares i la comissió ha agafat força.   
La Raquel (monitora) proposa que l'AMPA assumeixi una part del vestuari d’extraescolars (patinatge 
i funky). S’havia dit que a principi de curs es diria el preu de cada vestuari, però no s'ha fet, i ara les 
famílies es trobaran amb la despesa per a les exhibicions. Es farà l'avís a principis del curs vinent. 
Es decideix subvencionar una part (10 o 15%) del vestuari el curs vinent com a part d'una proposta 
de beneficis i descomptes per a famílies sòcies de l'AMPA. 



Enquestes d'extraescolars: hi ha hagut força respostes. Ana ha fet un document amb el resultat i es 
publicarà al web i al butlletí. 
Casal i colònies: comencen a parlar amb l'empresa de l'any passat, Més temps lliure. Mantenen els 
preus congelats. 
Biblioteca: expliquen la reformulació del projecte de biblioteca, que passa a formar part de la 
comissió d'extraescolars. Es concreta que hi haurà: 
-1r divendres de mes: contes del món 
-3r divendres de mes: pel·lícula basada en un conte 
El proper divendres es projectarà “El gigante de hierro” (dia 19 de gener). I el 3 de febrer hi haurà 
contes de Colòmbia. 
A més, el 16 de febrer és el Dia internacional de la lectura en veu alta. Proposen una activitat 
especial, en lloc de pel·lícula, de pares i alumnes. Es llegiran uns textos en veu alta conjuntament. 
També s'ha de fer una crida per folrar llibres i per pensar la redecoració del racó infantil. 
 
Mayra Tassone, en nom de Solidaritat 
Al final van venir a buscar els taps de Seur i seguirem amb el projecte. Les campanyes són trimestrals.    
Simona estava mirant una data per col·laborar amb el banc d’aliments, però marxa de viatge i ho han 
d’assumir les altres. Estan buscant data i faran una xerrada als de 6è. 
Ludoteca: El projecte de jocs tradicionals s'ha de comentar a direcció i llavors es preguntarà als pares 
i avis quins eren els seus jocs de petits. 
Camins solidaris: es un projecte que investiga la Rocio de fer dibuixos a infantil per enviar a una ONG. 
 
Eli Bermejo, en nom d'Escola digna 
Tema cuina: demana que surti el text de la reivindicació de la cuina al web i que hem d'aconseguir 
més firmes a la gent del nostre entorn. També hem de decidir el dia que portarem a registre les 
firmes i els dia que farem la reunió amb els pares i mares per exposar tota la informació que tenim. 
Decidim penjar també el document de les firmes al butlletí per poder-lo descarregar. 
També s'ha de buscar una reunió amb el representant d'educació del districte, sense deixar de banda 
la queixa al Síndic de greuges, a Sanitat, o on sigui... 
DATA de reunió informativa: dijous 22 de febrer, 16.30 h.    
Núria farà un powerpoint, se li ha de passar la info.   
 
Eva Queralt, en nom de Català 
Explica, de part de l'Aina, les dates que proposen des del Consorci per al curs B2. Seria començar a 
l'abril i acabar el 25 de juny. Hi ha confusió sobre si és abril o febrer perquè el Consorci ha trucat a 
una mare amb informació contradictòria. L’Aina ho investiga. S'acorda que en tot cas hi estem 
d'acord, si l'escola accepta. 
 
Torn obert de comentaris 
Núria Grau proposa demanar a l'escola que, a partir del Fil a l’agulla, hi hagi una continuïtat entre 
pares i mestres sobre aquests temes de manera periòdica. 
 
Ana Castillo, temes pendents de la junta directiva 



Explica que han començat les gestions al banc per fer el canvi de nom, però que encara no està el 
tràmit acabat. 
El dia 27 de gener hi ha l'assemblea de FAPAC, important pel tema del 3r institut. Potser hi va la Rosa, 
però fem crida perquè hi vagi algú més. 
També s'ha fet un recull d'idees per augmentar la participació de les famílies a l’AMPA: tríptics, carnet 
físic amb descomptes... Fer crida de pares que vulguin fer de comercial i demanar als comerços que 
facin descomptes als socis. 
També s'ha d'intentar que les comissions facin un resum anual i/o un llibre blanc del funcionament 
de la comissió. 
 
Subvencions de l'Ajuntament de Bcn 
Anna i Eva expliquen que estan preparant els projectes per presentar a les subvencions. Van anar a 
la reunió de l'Ajuntament i han vist que les escola del barri demanen diferents projectes. Al Torrent 
es va demanar per primer cop l'any passat la de català. Aquesta la seguirem demanant. Altres idees 
de projectes; 
-Batukada: surt a les festes majors, com el Melis, i fomenta la cultura popular. 
-Melis: tema roba? Com ho fem? Intentem resoldre-ho amb recursos propis i enguany no demanem 
subvenció. Potser la part de roba es pot afegir a Batukada. 
Per tant, els projectes que intentarem presentar són: català, acollida, biblioteca, batukada i cultura 
popular. 
 
Acaba la reunió a les 23:07. 
 
  
  
 
 
  
 
 
 


