
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 
19/02/2018 
 
Hora inici:  20.16 h 
Assistents: Mònica Calderón, Aina Domènec, Marta Rodríguez, Beatriz Gutiérrez, Isabel Puente, Ana 
Castillo, Eva Queralt, Jasmina Gonzàlez, Rosa Díaz, Mona Nonescu, Raphaël Fuentes, Núria Grau, 
Emma Tort, Mayra Tassone, Eli Bermejo i Verónica Albarado. 
 
 
Ana Castillo explica els projectes de peticions de subvencions que hem demanat a l'Ajuntament de 
Barcelona. Es tracta de 4 projectes pel següent curs, tot i que el de català comença ara ja a la 
primavera. La Maise va presentar la justificació de la subvenció pel curs de català del curs passat. Si 
ens les donen, veurem com els enfoquem per desenvolupar-los ajustant-los al que vam presentar. 
 
A continuació explica que les portes obertes de l'escola seran els dies 6 de març a les 15 h i el 10 de 
març a les 10.30 h. Voluntaris? El dia 10 la Rosa, Mayra i Eli, i potser el 6, Ana i Núria? Fer una crida 
per whatsapp. 
 
Sobre el Protocol d'impagats, l'Anna el torna a presentar. La Rosa afegeix que es va aprovar fa un 
any i que encara no està en pràctica. Ara volem tornar-lo a activar, amb modificacions perquè 
s'entengui millor. El repartirem per les motxilles. La Sonia ho sap i el claustre hi està d’acord, per 
tant, el document porta els dos logos. Abans que res, el publicarem al butlletí i després ja a les 
motxilles. La Maise ha estat reclamant els impagats, de tota manera, però segueixen havent famílies 
moroses, sobretot pels pagaments del menjador, tot i que també hi ha alguna família d’extraescolars. 
Aprovem començar-lo a aplicar. 
 
Per incrementar les famílies de l’AMPA, ensenyem el nou díptic informatiu que s'està preparant. Es 
pot donar a les portes obertes si tenim temps d'acabar-lo. S'ha de mirar si el formulari de la matrícula 
de l’escola ja inclou la cessió dels drets d’imatge. Tema protecció de dades: ho han mirat i s’ha inclòs 
al formulari que acompanyarà el díptic. Estudiar si s’ha de registrar el fitxer de dades. 
 
Sobre l'Assemblea General Ordinària (AGO), en Raphaël ho té molt complicat pels horaris de feina, 
per això es proposa un dissabte matí. S'acorda el 17 de març, a les 10.30 h. El dia 12 anterior, hi ha 
junta. 
 
Temes econòmics: 
L’escola començarà a cobrar les fotocòpies de l’AMPA. Com no ho pot cobrar directament, proposen 
que fem reinversió a l’escola, per exemple, comprant “biboots”. Es debat si les fem fora de l'escola, 
acumular-ho, si demanar de pagar amb espècies per a fotocopiadora, etc. 
 
S'ha acordat que el suro del menjador es pagarà a mitges, escola i AMPA. 
 
 



 
Raphaël Fuentes explica com a tresorer que vol preparar per al curs que ve un pressupost per 
comissions. De moment, va comparant amb any passat per entendre què tenim, però com enguany 
hi ha més beques, això distorsiona una mica les dades i costa comparar. Les beques que rebem han 
d’anar a les famílies, però si queda alguna cosa, com s’ha de procedir? Hauríem de ser molt rigorosos. 
S'acorda fer consulta vinculant a la FAPAC i a la tècnica de l’Ajuntament. 
 
Isabel Puente, en nom de la comissió de Festes 
Explica que la festa de Carnaval va anar molt bé, tot i les queixes per fer-se al pati, pel fred, al final 
només hi va haver 5 alumnes menys que l'any anterior. La Rosa diu que la música és repetitiva, tot i 
que potser era quan la posava 6è. La Núria reconeix que va anar molt bé, tot i les reticències pel 
fred. Hi havia molta gent. Al final algú hauria de poder tancar les portes de l’escola, ja que això no 
es va tenir en compte i va portar problemes d'última hora. No tothom pot tenir claus, però tampoc 
es pot fer quedar la presidenta cada vegada. Sobre la música, es proposa que es faci una llista de 
reproducció i que s'acabi amb un ball final conjunt. 
 
Festa final de curs: S'ha de fer una crida, des de comunicació o preguntant als pares, per omplir les 
bosses de regals. Si algun pare té contactes en grans empreses que facin donatius ho necessitaríem 
saber. La Núria li preguntarà a la Berta sobre Gallina Blanca, que va participar l'any passat. 
 
L'Eli recorda que per la festa final d’extraescolars també hi havia regals, per valor d'uns 300e. 
Preguntar al proveïdor que sap la Txus què ens pot oferir amb el nostre pressupost. 
 
Rosa Díaz, en nom de la comissió de Menjador 
Explica que ja tenim baguls, pagats per Aramark. 
 
El powerpoint per a la reunió amb els pares el fa l’Eli amb la Núria. La reunió és dijous i cal explicar 
als pares la situació i recollir més firmes. Es poden recollir més firmes coincidint amb els pastissos 
de 6è també. La resta de reivindicacions, també explicar-les i demanar voluntaris. Si algú ho ha de 
gestionar, es pot demanar al Jordi. El powerpoint es pot publicar després al web. Cal decidir quan i 
com reprendre accions davant els responsables del Consorci, potser presencialment. I no sortir sense 
un compromís. 
 
Aina i Mònica parlen del nou model d’instituts, i de per què no ens han donat el 3r institut. L'Eli, 
com a Escola Digna, diu que els cal més gent també per avançar amb els temes de cuina i instituts.  
Potser es pot buscar gent a la reunió de dijous. 
 
Emma, en nom de la comissió d'Extraescolars 
Explica que han fet la reunió amb Valors. La proposta per a futbol per l'any que és per cursos 
conjunts: 1 i 2n, 3r i 4t, i 5è i 6è a 2a hora. Propostes d’altres activitats: ofereixen multiesport per a 
infantil, jocs amb cordes, pilotes... 
Les classes obertes seran la setmana del 12 de març i després tornarem a passar enquestes, que 
ajudaran a decidir quines activitats demanem per al curs que ve. 



Recordem que hi ha acollides per a la reunió del 22 -cuina- i per al curs de català. 
D'altra banda, la Mònica ha redactat un model de contracte per a extraescolars, com a exemple per 
noves contractacions, i l’explica. 
L'exhibició d'extraescolars serà el 26 de maig. A futbol potser fan un amistós. Sobre l'opció de fer 
escacs, demanaran informació per a ofertar-lo. Potser conjuntament amb Estel. De fet, s'està 
pensant d'obrir les activitats a altres escoles o parlar d'activitats conjuntes. Obrir-nos al barri és un 
dels objectius que hem presentat a les subvencions. 
El Casal serà: 25 de juny a 27 de juliol, i 3 a 7 de setembre. 
Del 25 a 29 de juny, Colònies. 
Les sessions informatives: 10 d'abril per a colònies, i el 17 per al casal, a les 17h.    
Per al casal proposen fer una nit a l’escola, tothom que s’hagi inscrit al Casal (encara que no 
coincideixi amb el dia en què es farà la nit a l’escola). 
 
Mona, en nom de Biblioteca 
Explica que volen fer un debat entre els pares per redecorar la mediateca. Eva recorda que hi ha 
projectes de subvenció per aquest tema, caldria esperar a saber si tenim la subvenció. També caldria 
renovar ordinadors. 
La valoració de l'activitat de la Jornada de la lectura en veu alta és que hi havia molta gent amb ganes 
de llegir amb veu alta. Mayra demana les fotos al Guillem per a la web. 
 
Mayra, en nom de la comissió de Solidaritat 
Explica que segueixen amb els mateixos projectes. La recollida d’aliments, fins al 9 de març. 
Tiraran endavant el tema de la ludoteca intergeneracional, amb el suport de la direcció de l'escola. 
En canvi, l’intercanvi de dibuixos s’ha d’aclarir. 
 
Aina, sobre cursos de català 
Explica que al curs que s'ha acabat, 7 persones no el van superar, algunes perquè van deixar d'assistir. 
17 sí que el van superar. 
16 persones ja estan apuntades al B2 que començarà a l'abril. 
 
Comunicació 
Recopilació de temes per difondre: Protocol d'impagats, AGO, reunió menjador (resum), portes 
obertes d'extraescolars i matrícula B2. 
 
Núria avisa que la preinscripció escolar s’endarrereix un mes pel tema de la casella de castellà. Ho 
preguntarà al consell escolar. 
 
Acaba la reunió a les 23:00 


