
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 
14/05/2018 
 
Hora d'inici:  20.15 h 
Assistents: Marta Rodríguez, Ana Castillo, Eva Queralt, Isabel Puente, Chus Pérez, Aina Domènec, 
Rosa Díaz, Emma Tort, Mayra Tassone, Mona Nonescu. 
 
 
 
S’aprova l’acta anterior. 
S'inicia la posada en comú dels diferents temes per comissions. 
 
Ana Castillo, com a presidenta 

• Demà dia 15 de maig parlarà amb una noia de l'Escola del Parc del Guinardó pel tema dels 
carnets de soci i els descomptes en comerços. Es mirarà de començar a implantar per al curs 
que ve. 

• No hi ha resolució de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Però arran d’això hem 
descobert que hi havia un pagament pendent a la AEAT. S'ha resolt.   

• Es passarà un document per omplir amb la calendarització de les tasques de les comissions, 
de manera que els traspassos quan hi ha canvis de persones siguin més fàcils. 

• Ha vingut un auditor de les beques d’extraescolars i tot ha anat bé. 
• La Raquel i en Guillem es casen. S’ha pensat en fer-los un detallet en nom de l'AMPA. I lligat 

amb això, cal pensar que farem per al comiat de la Maise: sopar? regal? Parlar-ho amb la 
directora. Falta acabar d’enfilar el tema. 

 
Rosa Díaz, en nom de la comissió de menjador 

• Situació de la cuina: el contracte amb Aramark perquè faci les obres urgents serà a 3 anys. 
Les obres seran a finals de juliol o principis d’agost. Si coincideixen alguns dies amb el casal, 
hi haurà “càtering”. El Síndic de Greuges ha respost a la nostra queixa i anuncia que parlarà 
amb l’administració afectada. A més, demà dia 15 hi ha plenari al districte, i cap a les 20.00 
h es parlarà de les nostres reivindicacions. Rosa no hi pot anar i pregunta si algú pot. Sinó, hi 
ha un regidor que està al cas del tema i ho exposarà.   

• Monitoratge: un dels monitors de menjador de 5è passa a ser mestre de l’escola. 
• La psicopedagoga d'Aramark es queixa que quan hi ha baixes de mestres, com ara, no té prou 

informació sobre els alumnes per encarrilar possibles dificultats o conflictes. No li arriba la 
informació. Cal demanar més comunicació en aquests casos, parlar-ho amb la directora o 
amb el consell escolar. L’actual equip d’Aramark funciona molt bé. 

• Sobre la morositat, el mes que s’han cobrat 2 mensualitats hi ha hagut molts retornats. 
Aramark ha fet un imprès que les famílies han d’omplir amb les dades bancàries i que s'ha 
de repartir. Alhora, s'ha informar que la gestió del menjador la durà la coordinadora 
d'Aramark a partir de setembre. 

 



 Per al butlletí- S’ha de fer notícia dient que la Maise no hi serà i que hi haurà canvis en la 
 gestió del menjador i d'extraescolars, i que es farà una reunió amb les famílies per ampliar 
 els detalls. S'afegirà que per aquest motiu es passaran formularis als pares perquè omplin 
 les dades bancàries.    
 
Marta Rodríguez, com a responsable de la socialització de llibres 

• Ha demanat preu de bosses de roba, amb logo o sense, per portar els llibres. 500 unitats, 
mirant colors barats, surten prou bé i la inversió es considera necessària. 

• Pel que fa a l'agenda, cal saber la data que han d'entrar a impremta, però encara no sabem 
el calendari escolar del curs que ve. Hi ha plataformes “on line” que permeten dissenyar-les, 
però cal mirar a quin preu acaba pujant. Potser es pot mirar de fer-ho així de cara a l’any que 
ve, ja que enguany encara ho podrà fer la Núria (6è). A primària, l'agenda entra en el preu de 
la socialització. Amb el sistema actual les agendes surten a 2,80e. Aina diu que hi ha un pare 
de P3 dissenyador que potser ho podria fer a partir del curs que ve. 

• Ja s'han fet les cartes que expliquen la socialització per passar a la Palmira i distribuir per les 
motxilles. Hi haurà una reunió amb les famílies el dimecres 6 de juny. Com hi ha servei 
d'acollida del curs de català, es pot fer alhora i aprofitar el servei. Per tant, hi haurà servei 
d’acollida. Serà a les 17 h. El rebut dels llibres es passarà a principis de juliol. Cal passar-li a la 
Marta el full d’adhesió a l’AMPA nou, amb novetats de la llei de protecció de dades, per tal 
de passar-ho tot junt. Al butlletí haurem d'anunciar la reunió. 

• Hi ha un grup de pares/mares voluntaris per a folrar llibres i fer lots. Per tant, no cal demanar 
més ajuda de moment. 

• Cal recordar a la Maise que investigui via FAPAC si algunes escoles compren llibres 
conjuntament. 

• El que actualment fa la Maise sobre aquest tema, ho pot fer una empresa. Es proposa la que 
ho fa al Goya i parlar també amb d'altres per saber preus i serveis. 

 
Chus Pérez i Isa Puente, en nom de la comissió de festes 

• Ens passaran el menú per al sopar de final de curs. Consistirà en plats freds, el farà Aramark 
per 6 euros. El sopar serà el 15 de juny, després de la festa, i cal anunciar-ho al butlletí. El 
preu és únic, per persona, sigui adult o nen. Es decideix que el pagament es faci fins al 8 de 
juny per transferència bancària. Cal informar que s'ha d'indicar clarament: sopar festa, 
família x, x tiquets. Tots els membres de la família paguen. Tot estarà decorat de la temàtica 
de circ. 

• Pel que fa a la festa, tenim un patrocinador, Gallina Blanca. Donen 2 productes per infant. Al 
final es compraran bosses perquè tot el que donem no hi cap. Hi haurà un inflable, que el 
posa + Temps Lliure. També hi haurà escuma. 

 La festa començarà amb la cursa + circ de Nou Barris amb tallers + inflables i ànecs per 
 pescar. Haurem de fer una crida de voluntaris. Per a la cursa calen 10 persones aprox. 
 Per participar a la cursa cal inscriure’s al suro de la Maise, fins al dia 12 de juny: nens, 
 mares/pares, i ex-alumnes. 
 
 



Mayra Tassone, Ana Castillo i Emma Tort, en nom de la comissió d'extraescolars 
• Les exhibicions es faran el 26 de maig. S'han començat a repartir els horaris. Cal dir-ho al 

butlletí. Els de futbol jugaran contra l’Escola del Guinardó. Es regalaran diplomes i medalles 
als participant i hi haurà barra per part dels de 6è. Cal trobar una mare que faci fotos. 
Preguntarem a la Marta i a més persones, perquè ens les enviïn a comunicació. 

• El curs que ve, les extraescolars començaran 15 m més tard, pel mateix preu. S’estan mirant 
les activitats per ofertar. Hi ha noves coses, però encara no estan tancades del tot. 

 La figura de coordinació la farà Valors. 
• Assegurança- Som figura homologada com a AMPA perquè els monitors de dues de les 

extraescolars no es podien homologar. Com a tal, s’havien de fer documents abans del 30 
d’abril per seguir homologats i una assegurança d’accidents. Valors ens va ajudar i vam 
aconseguir tramitar l'assegurança ràpidament per tot un any. Aquesta assegurança pot servir 
per a tot? Cal mirar si només cobreix les extraescolars. 

• Isa pregunta per la devolució de les beques d’extraescolars, perquè l’any passat hi va haver 
gent que no va cobrar. Recordar-ho al Rafa. 

• S’han tancat les inscripcions per al casal d’estiu. Més temps lliure posaran els tendals l’11 de 
juny i així ja els tindrem per la festa. 

• Butlletí: recordar l'allargament per a les tardes de juny. 
• Fer un detall a les monitores per l’exhibició d’extraescolars. Isa recorda que s’ha de fer per 

monitors de menjador i cuinera. Ho miraran tot ella i Chus. 
• Isa recomana comprar un “chupacharcos” per a extraescolars. 

 
Mayra, en nom de la comissió de solidaritat 

• Han de fer recordatori a Sos Àfrica. També contactar amb la proposta intergeneracional que 
ha passat l'Eva perquè les altres propostes estan estancades. Una idea seria recaptar fons 
fent una cursa solidària. S’hauria de concretar encara perquè la noia que ho vol fer ara no 
pot. Es proposa fer aquesta idea juntament amb altres escoles del voltant. 

 
Aina Domènec, sobre els cursos de català 

• El curs segueix amb normalitat. S'ha de valorar si fem els dos nivells cada any. O B1 cada any 
i B2 cada 2 anys. 

• Des del consorci proposen fer voluntariat de parelles lingüístiques. És una idea engrescadora. 
 
Mona, sobre la biblioteca 

• S'han fet 6 sessions de contacontes del món, 4 amb la participació de pares de l’escola del 
país en concret. Al desembre, contacontes musical. L’any que ve es repetirà la lectura en veu 
alta, que va funcionar molt bé. 

• Hi ha una noia que pot decorar la biblioteca amb tema de pirates. Se li recorda que no podem 
fer inversions fins que comenci el curs vinent per si tenim subvencions. 

 
Acabem a les 22.35 h 


