
Acta de la reunió de la Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 
11/06/2018 
 
Hora inici:  20.15 h 
Assistents: Marta Rodríguez, Ana Castillo, Eva Queralt, Aina Domènec, Rosa Díaz, Mayra Tassone, 
Bea Gutiérrez, Chus Pérez, Jordi Gelabert, Laia Andaluz, Rapha Fuentes, Mona Nonescu, Isabel 
Puente, Eli Bermejo. 
 
S’aprova l’acta anterior. 
 
A continuació, cada comissió exposa la seva part.  
 
Ana Castillo, com a presidenta: 

• Sobre el tema de la xarxa amb els comerços del barri, ens hem reunit amb l’escola del Parc i 
ens han passat el llistat de comerços amb qui ells tenen acord. Hem quedat que nosaltres en 
buscaríem de nous per la part sud del barri i que la llista seria conjunta. La idea és que 
cadascú que pugui busqui entre els seus contactes o comerços habituals. I que entre els 
comerços també tinguin descompte, el que ells creguin convenient. Ens agradaria tenir-ho 
de cara a setembre i octubre. 

• Pel que fa a les subvencions de l’Ajuntament, ens n’han atorgat 2 de les 4 que havíem 
demanat: acollida per als cursos de català i foment de la cultura popular. Mirarem de reunir-
nos amb els tècnics per saber el perquè i que l’any que ve vagi millor.  

• Sobre el comiat de la Maise, la directora no ha respost oficialment al correu que li hem enviat 
sobre si ells com a claustre organitzen alguna cosa, però insinua, segons explica la Chus, que 
es faci al migdia amb pica-pica. Es podria fer un ram de flors o una planta a la festa de 
divendres que hi haurà tothom i després pensar alguna cosa amb el claustre. Finalment, es 
decideix que ho farem divendres per la nostra banda amb una planta, targeta i discurs. 

• Tema claus i com tancar l’escola després de les festes. Aquest cop es pot parlar amb la Núria, 
que té la festa de 6è. O la Laia explica com tancar. La Maise ha de passar les claus. La Rosa 
s’ofereix a tancar divendres després de la festa.  

• Reunió del dia 12 sobre els canvis en l’organització de l’AMPA: Aramark i coordinació 
d’extraescolars (Valors). S’explicarà que es pagarà el servei a Valors per fer aquesta funció, 
però serà diferents que amb el tema del menjador. Es necessita una nova bústia física al 
costat del despatx. 

 
Rosa Díaz – Menjador:  

• Finalment, el consorci arregla el gas a l’agost. Estava previst que ho fes Aramark, però al final 
ho fa el consorci després del casal. Fagor fa el mobiliari. Però fa 3 setmanes que no hi ha 
aigua calenta i a més han posat una aixeta vella que fa que no es puguin netejar les cassoles, 
tot i que després l’han tornat a canviar. 
Laia pregunta si podem dir a la festa els avenços de la cuina. Cal afegir-ho al discurs de 

l’speaker. 



 
Bea explica que segons la directora al migdia hi ha molts conflictes, ho va dir a la reunió de 

delegats, però la Rosa diu que ja hi ha activitats pactades durant el temps del migdia. 
 
Chus Pérez – Festes  

• A la festa de divendres hi ha un canvi: la batukada serà abans, a les 18.30 h, i després la festa 
de l’escuma. Hi ha 210 alumnes apuntats a la cursa. Si estan a l’acollida els baixen els 
monitors. A les 16 h comença. Al sopar hi ha 89 persones, 20 més que l’any anterior. Ja estan 
fet els dorsals i els nens l’han de dur el dia que toca. 

• Cal fer una crida- per al matí, migdia i a l’hora de la festa, fan falta voluntaris. Al matí, per 
muntar la tarima i la decoració. Al migdia, per portar les bosses de la cursa al camp i també 
gent per controlar les curses. I a l’hora del circ, les activitats són per a primària. Mentre, els 
petits tenen altres activitats de fira: pescar aneguets, tirar anelles, piràmide de llaunes, 
xanques, equilibri amb corda, un inflable, cursa de culleres... fan falta pares responsables per 
cada joc: 9 persones. Cal apuntar-se a la Maise. És durant una hora, de 5 a 6h. 

• Regal per la Candy i cuineres- l’any passat va ser una planta. Es planteja fer alguna cosa més, 
i potser també per a la psicopedagoga i el Jovi: una ampolla de vi?  
Decidim fer ara els regals però de cara al curs que ve ho parlem a principis de curs si es 
segueix fent o ho deixem de fer i establim un criteri clar. 

 
Eli Bermejo - Escola digna  

• Proposa demanar informació sobre les famílies que s’han quedat sense plaça a l’escola 
pública i fer alguna proposta de suport. Aina fa proposta de text, que consensuarà amb Eli i 
es farà públic el suport de l’AMPA a l’educació pública i de qualitat.  

 
Ana Castillo - Extraescolars 

• La mostra de final de curs va anar molt bé, tot i que judo va ser una mica llarg. Hi va anar 
prou gent, es va valorar bé jugar contra equips d’altres escoles. 

• Ana ensenya el dossier de proposta d’activitats pel curs que ve. Quan siguin definitives hi 
haurà fitxes concretes de cadascuna. Hi haurà matrícula ara, s’ha de publicar. Les portes 
obertes duraran 1 setmana, però t’hi has d’inscriure. 

• Sobre el tema del Casal d’estiu i colònies: els tendals els va posar el consorci; a colònies, 
només hi ha 8 persones apuntades. L’empresa planteja que es podria fer amb l’escola Reina 
Violant i finalment les famílies hi estan d’acord. 

 
Mona Nonescu - Biblioteca 

• Amb la Sílvia han fet un guió de què fer l’any que ve. Hi haurà activitats cada divendres: 1 dia, 
explicaran contes per infants amb una persona de fora que ensenyarà als pares com explicar. 
Al setembre no hi haurà res, només reunions per decidir el calendari de països i buscar 
famílies de cadascun.  
A l’octubre, el país serà Espanya i ho farà la Sílvia. 
2a setmana del mes – presentaran el llibre per a la peli i faran Club de lectura. 
3a setmana - pel·lícula sobre el conte. 



4a setmana – preparació del powerpoint per a la 1a setmana. 
 

• Reforma de la part de petits de la biblioteca- pintar l’espai infantil, posar cortines noves. El 
pressupost és molt ajustat. 
Dates previstes (cal fer crida de voluntaris):  
26 juny, preparació. Es volen treure les reixes de les finestres, però cal resposta del consorci. 
29 de juny, pintar de blanc 
30 de juny, pintar de blau i mural. Acabaran de mirar qui ho pot dibuixar 

 
Marta Rodríguez, socialització 

• Explica que es van reunir amb l’empresa externa que ho podria fer. Es pot contractar tot o 
per parts. Es debat si el preu que es queda l’empresa és massa i com assumir-ho. Explica 
diferents pressupostos i opcions. També explica que la Sonia va demanar que socialitzem les 
flautes dolces. Això no ho pot decidir ella i s’haurà de parlar. 

• Veiem que les empreses són cares si ho fan tot. Aquest any està resolt però al curs que ve 
que no hi seran ni Maise ni Marta, hem de pensar bé com fer-ho.  

 
 
Aina Domènec -Català 

• El 25 de juny és l’últim dia del curs i ja no hi ha acollida. Han pensat de fer pica-pica i així les 
famílies poden portar els nens. Aina hi intentarà anar i fer fotos. 

 
Comunicació 

• S’ha vist durant la reunió la necessitat de fer un butlletí urgent: informació sobre 
extraescolars i voluntaris per al festa. També recordatori dels pagaments de socialització. 

 
Ana recorda a Eli que miri si queda un domini per fer un canvi en l’adreça de Hotmail que tenia 

la Maise.  
 
Tanquem la paradeta. 
22.50 h 


