
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 
16/04/2018 
 
Hora inici:  20.15 h 
Assistents: Mònica Calderón, Marta Rodríguez, Ana Castillo, Eva Queralt, Rosa Díaz, Chus Pérez, 
David Peris, Laia Andaluz, Raphaël Fuentes, Emma Tort, Mayra Tassone, Mona Nonescu, 
 
Comissió de festes 
Txus Pérez ens parla de les Festes del barri el dia 20 de maig. Falta gent per dur en Melis, el gegantó 
de l’escola. S’ha de venir dissabte per obrir l’escola a les 9h i agafar el Melis, i els de batuka potser 
queden directament al punt de trobada. Durant el matí es fa la cercavila pel barri. 
Es demana que al butlletí es faci una crida per dur el Melis. Algú no gaire alt ni gran. Millor tornar-
se 2 o 3 persones. Capgrossos: els nens que vinguin poden dur els 3 que tenim per torns.   
I com més gent acompanyi, millor! 
Podem dir que per a més informació i inscripcions, parlin amb la Maise. 
 
Sobre la Festa de final de curs, serà el 15 de juny, divendres, i la festa dels de 6è serà el 16. 
La Laia explica que el tema de la festa serà el circ. Començaríem a les 16 h amb la cursa, i a partir de 
les 17 h les activitats. Tallers de circ, inflables... la gent marxarà a les 20 h i després sopar. 
Algunes mares creatives prepararan el material i els nens també podran ajudar. Qui s’hi vulgui afegir, 
serà benvingut. Hi ha dues mares que ho lideren. Qui vulgui, que avisi a festes. Enguany les bosses 
seran de cartró. Es faran més crides posteriors per altres tasques. Es planteja el tema del sorteig de 
la bici. 
 
Informació general de la junta 
Ana Castillo explica que el tema del banc i els rebuts està resolt, amb l’ampliació de crèdit. 
Sobre l’AGO, només hi va assistir una persona de fora de la junta. Es pregunten dubtes que van sorgir. 
Es va decidir que la via de comunicació és el web i es difon via butlletins. 
Es planteja el tema de Maise i es debaten diferents alternatives. 
També s’explica que la Mònica va presentar una queixa sobre la cuina al Síndic de Greuges, amb tota 
la documentació. 
 
Comissió de menjador 
La Rosa explica que va parlar amb Aramark i ja té pressupostos actualitzats per a la reforma i 
l’amortització. Sonia ho ha passat al Consorci. Aramark faria també el gas. Estem a l’espera de la 
resposta del consorci per acabar-ho de tancar. La idea seria fer-ho a l’agost. L’amortització seria a 3 
anys. 
 
Comissió d’extraescolars 
Mona pregunta si tenim resposta de les subvencions per la biblioteca, però no han sortit. 
Emma explica que valoren començar les activitats 15m més tard el curs que ve per poder berenar. 
Es planteja si les empreses pujaran preus o no o com ho assumim. Això s’hauria de saber abans de 
finals d’abril. 



També valoren noves activitats pel curs que ve. Per ex. dibuix al migdia, que vindria a explicar-ho la 
professora. 
L’exhibició serà el 26 de maig, a partir de les 9 h. Es demanarien medalles. Per aquell dia cal l’equip 
de música gran. Caldria algú que posés música i ho muntés: Nadia, Rapha...   
La Laia recorda l’acord amb el Martinenc perquè vinguin a buscar els nens de bàsquet. 
A les portes obertes d’extraescolars del 2n trimestre va venir poca gent i es van contestar poques 
enquestes. 
S’expliquen les reunions fetes per als pares/mares, a la de colònies només eren 4. Les inscripcions 
són fins l’11 de maig, també per al casal. Temps lliure ho gestiona tot. Laia demana que si la mateixa 
empresa fa les dues coses, casal i colònies, es podria negociar la cessió dels inflables per a la festa. 
Laia pregunta també si poden posar els toldos per a la festa final de curs els del casal. 
 
Comissió de solidaritat 
Mayra explica que la idea d’activitat intergeneracional s’ha parat. Eva explica que al barri hi ha un 
projecte de contes i dibuixos entre nens i avis i es podria mirar per l’any que ve. 
Mayra explica que Sos Africa volen repetir. També hi ha la idea de fer una cursa amb alguna ONG. 
Necessiten ajudes de gent per organitzar. 
 
Comissió de català 
Eva explica en nom d’Aina que el curs de català B2 ja va començar dimecres passat. Hi van assistir 
només la meitat dels inscrits, però el consorci els ha trucat per recordar-ho i s’espera que ja hi vagin 
tots. També hi ha una persona més interessada. 
 
Marta explica el tema de la socialització- Farà traspàs a Mona per al curs que ve. 
Laia l’ajuda a explicar que l’any passat es va canviar el model i cada curs pagava en proporció al que 
necessita. Hi ha remanent per si s’han de canviar llibres no previstos. L’any passat no hi havia diners, 
i l’AMPA va haver d’assumir una part de la renovació de llibres. Ara han fet previsió a 4 anys per 
amortitzar-ho i tenir marge. S’ha de dir a la a Maise que pregunti a FAPAC si es poden comprar els 
llibres conjuntament diferents escoles perquè surtin més a compte. 
Per al repartiment, Marta proposa potser fer bosses de roba per als llibres. Marta pregunta com ho 
compren a l’escola. 
Fem reunió per explicar-ho a P5? Es pot passar el formulari d’inscripció a l’AMPA a la mateixa carta 
d’inscripció a la socialització. S’haurien d’aclarir els conceptes de pagament i difondre-ho. 
La reunió seria a principis de juny i el cobrament, al juliol, en només un pagament. 
 
Comissió de Comunicació 
La  Marta explica que hi ha informació errònia sobre el menjador al web. Cada comissió hauria de 
mirar si s’ha de canviar la info. 
 
Per acabar, la Laia: explica que a la seva escola hi ha la comissió de ITV: Voluntaris per arreglar coses. 
Es pot plantejar per al curs que ve. 
 
Acaba la reunió a les 23 h. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


