
Acta de la junta de l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis 

12/03/2013 

Hora inici: 20.20 h 
Assistents: Ana Castillo, Marta Rodríguez, Beatriz Gutiérrez, Jordi (P4), Rosa Díaz, 
Laia Andaluz, Mona Nanescu, Mayra Tassone, Elisabet Bermejo, Aina Domènec 

 

Portes obertes 
Les mares que hi van assistir (Rosa, Mayra, Elisabet) en fan una valoració força 
positiva. Dissabte va anar millor que dimarts, hi havia més gent (potser per l’hora, a les 
15.00 h). Els assistents es van mostrar receptius, van fer bastantes preguntes, 
sobretot relatives a l’acollida del matí, la socialització de llibres i l’activitat de piscina. 
Es va explicar breument el tema de la cuina. El díptic va tenir molt bona rebuda. 

 
Protocol d’impagats 
Es recorda que el protocol s’ha repartit a les motxilles de tots els alumnes de l’escola.  

 
Reforma de la cuina 
Es comenta que la segona reunió va servir per tranquil·litzar la gent que va sortir 
inquieta de la primera. Aquest dimecres, 14 de març, hi ha una reunió concertada amb 
en Pere Munné del Consorci d’Educació de Barcelona, a la qual assistiran la Rosa 
Díaz i la directora de l’escola. Li explicaran l’historial i l’advertiran que, si no hi ha una 
solució clara imminentment, caldrà que s’atengui al que podem fer a partir d’ara. 
L’avisaran que estem frenant els pares però que no ho podrem (ni voldrem) aturar 
més.  

 
Reunió amb l’AMPA de l’Escola Estel 
L’Ana explica que ella i l’Eva es van reunir amb l’AMPA de l’Escola Estel. Va ser una 
primera presa de contacte per veure com podem col·laborar. Idees: 
 
- L’Ajuntament proporciona gratis una xerrada a l’any als centres que ho vulguin. A 
l’Estel ho fan juntament amb l’Escola Parc del Guinardó. Ens plantegem afegir-nos-hi.  
- També podríem afegir-nos a un taller que fan a l’Estel a l’abril.  
- Carnet de l’AMPA: parlarem amb el Parc del Guinardó per “aprofitar-nos” de la xarxa 
que ja han creat ells per aconseguir descomptes directes a comerços i entitats del 
barri. 
- Escacs: a l’Estel col·laboren amb el club Peona i Peó, ens plantegem de fer-ho junts.  

Les comissions d’extraescolars de les dues escoles es posaran en contacte per 
concretar propostes. 

 
Assemblea General Ordinària 
Aquest dissabte, 17 de març, a les 10.30 h. Penjarem el cartell al web i a l’escola. 
S’explicaran els comptes del curs passat i els pressupostos d’aquest any. També es 



parlarà de les vies de comunicació de l’AMPA, qüestió que ha generat debat entre els 
pares. Comentem més concretament aquesta qüestió amb la Comissió de 
Comunicació: 

A l’assemblea explicarem que l’AMPA disposa de web, butlletí, Facebook i, 
excepcionalment, paper. Proposarem alternatives que ens hem plantejat:  

- App: ens hem informat de quines hi ha disponibles i totes són de pagament 
(uns 150 € l’any). Permeten l’enviament d’una notificació per cada publicació, 
idioma a escollir, categories personalitzades, etc. Hi veiem el mateix problema 
que amb el butlletí: els pares haurien de fer l’esforç d’instal·lar-se-la i consultar 
les informacions rebudes (a més del cost, és clar). 

- Telegram: és unidireccional. Hi veiem els mateixos problemes que amb l’app. 
- WhatsApp: queda descartat perquè la gent que no en té, hi ha cursos que no 

tenen grup creat, la via dels delegats no sempre funciona, costa controlar la 
informació emesa, etc. Es proposa passar un full a principi de curs per explicar 
com es comunica l’AMPA i en el qual els pares es “comprometin” a consultar 
els canals, però no es concreta. 
 

Comissió de Festes 
- La Laia recorda que encara no hi ha obsequis per a la cursa. Es proposa fer una 
crida als pares per trobar “patrocinadors” (se’n pot dir “donatiu” o fer servir una altra 
expressió més elegant) per posar algun objecte més a la bossa. 

- Festa Major del Guinardó (20 de maig): més endavant caldrà fer crida per portar els 
capgrossos i en Melis. 

- Festa de final de curs (15 de juny): la Comissió està valorant que el tema conductor 
sigui el circ; en aquest cas potser hi hauria inflables, malabars, etc. Pel que fa al sopar, 
falta gent per organitzar-lo. Surten diverses propostes, com ara que els pares portin 
menjar dels seus països i ho compartim tots, o que cadascú es porti sopar per a la 
seva família. Fins que no surti algú per organitzar-ho, però, el sopar queda aturat. 

 
Comissió d’Extraescolars 
La Mayra informa que avui han començat les portes obertes d’extraescolars i que ja 
s’han repartit les enquestes de valoració. S’estan plantejant ampliar l’oferta de noves 
activitats, d’acord amb el que valorin els pares: escacs, robòtica (anglès i robòtica junt, 
adaptat a l’edat i al nivell). També hi ha la possibilitat d’ampliar-ho als alumnes de les 
escoles Estel i Parc del Guinardó, cosa que permetria completar els grups. 

La Laia comenta que diverses tardes a l’hora d’acollida hi ha hagut descontrol en dies 
de pluja, amb tots els nens al menjador fent joc lliure. Se’n va parlar amb el monitor 
perquè no tornés a passar i se li va comunicar que cal que hi hagi preparada una 
alternativa per a aquests casos. 

La reunió informativa de les colònies d’estiu serà el 10 d’abril, i la del casal, el 17 
d’abril. Falta concretar l’hora. 



 
Comissió de Solidaritat 
La Mayra explica que s’han reunit la Rocío, la Sílvia i ella: 

- L’ intercanvi de dibuixos ha quedat aturat per un malentès, potser es farà l’any que 
ve. 
- Banc dels Aliments: demà es recullen els aliments. Es va fer la xerrada als alumnes 
de 6è, que van passar la informació als altres cursos.  
- Recollida de roba: s’ha recollit molta roba. 
- Taps Seur: torna a estar en marxa.  
- Ludoteca: han proposat enviar una nota als alumnes via motxilla, però estan 
pendents de la resposta de la Sònia. 

  
Escola Digna 
Reprenent la qüestió de la reforma de la cuina, l’Elisabet informa que ha enviat un text 
sobre la situació de la cuina a en Rudolf Ortega (El País), al canal FAPAC del Diari de 
l’Educació i a El Crític. Té pendent enviar-lo també a la Cecília Bayo (de Núvol) i a 
altres webs o canals del barri. Proposa que es publiqui al web de l’AMPA. Acordem fer 
una entrada al web per explicar que aquesta setmana hi ha la reunió amb el Consorci 
per lliurar les firmes (amb la directora), i que hem enviat informació a diversos mitjans.  

S’informa que la Sònia i l’AMPA aprofitarem la reunió per demanar que s’ampliï i 
s’adapti l’entrada d’Educació Infantil, i que es tapin els escocells que hi ha a davant. 
També ens queixarem de la ubicació dels contenidors de davant de l’entrada del carrer 
del Telègraf. Paral·lelament la Laia presentarà una queixa a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
Tresoreria 
Cal canviar de noms els càrrecs directius de l’AMPA als comptes bancaris de l’entitat. 
La nova junta informa que tots els tràmits estan en procés. 

 

Acaba la reunió a les 22.35 h 


