
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 

01/10/2018 

 

Hora inici:   20 h 05 m 

Assistents:  Ana Castillo, Eva Queralt, Rosa Díaz, Raphael Fuentes, Mayra Tassone, Bea Gutiérrez, 

Chus Pérez, Jordi Gelabert, Laia Andaluz, Mona Nonescu, Ginesa Garcia, Francisco López, Vanesa 

Rodríguez,  Silvana Hernández, Joaquim Martínez, Itzel López, Emma Tort i Jordi Font. 

 

S’aprova l’acta anterior. 

 

Anna Castillo, en nom de la junta directiva 

• Presenta als nous assistents com funciona l’AMPA, les comissions, etc. 

• Després fa una valoració dels canvis introduïts en l’administració general de l'AMPA. 

Considera que els canvis han anat prou bé, però s’informa que de moment les Annes, 

especialment la de la tarda, no dona a l’abast i fa moltes hores extra. S'ha de mirar la manera 

de reconduir aquesta situació.   

• Subvencions rebudes – Recorda que ens van donar 2 subvencions per a aquest curs. Per a la 

de cultura popular s'acorda que es mirarà quant necessitem per arreglar en Melis i de la resta 

es mirarà quina quantitat es pot donar per a la batukada, ja que el preu per família enguany 

serà més perquè són menys persones. Pel que fa al català, que ho durà Jordi Font, se li 

demana que parli amb el CNPL per si es pot avançar el curs de B1 al primer trimestre i fer 

després el B3, ja que és el que s'havia redactat a la subvenció. Quan en tinguem la 

confirmació, en farem difusió. Les famílies interessades hauran d'escriure a l’AMPA. 

• Reunió amb la directora – Aquesta primera reunió de curs va ser per un tema concret, com 

és el pagament de fotocòpies a l'escola. A més, es va aprofitar per parlar de com millorar el  

projecte comú escola-ampa i la comunicació entre les dues parts. Per exemple, amb una festa 

de Nadal conjunta.   

• Es demana a les comissions que facin un llistat amb les persones que s’encarreguen de cada 

cosa. Necessitem saber amb qui comptem, i la directora també demana aclarir els 

interlocutors. Enviaran un mail a @junta dient amb qui compta cada comissió. 

• De cara a les reunions dels diferents cursos, es demana que hi vagin representants de l'AMPA 

per explica què fem i intentar aconseguir més socis i col·laboradors. A 4rt no hi ha anat ningú, 

i a 5è i 6è no cal. Per la resta: P3 – Jordi Gelabert; P4 – Gemma, Mònica; P5 – Anna, Rapha; 

1r - Laia, Ginesa i Vanesa; 2n - Rosa, Mona...; 3r - Eli. Fem proposta per whatsapp a les que 

no hi són.   

• S’aprova el calendari de reunions del curs. El 27 de novembre, dimarts, a les 17 h, es farà l' 

AGO, amb acollida. 

• També s'explica que la directora ha demanat reduir el nombre d'interlocutors de l'AMPA, i 

per tant, les reunions només les farà amb la junta directiva. Si hi ha peticions de les 

comissions s’han de passar als membres de la junta. 

 

 

Chus Pérez, en nom de festes 



• Explica què fa aquesta comissió durant l’any: Nadal, Carnestoltes, festa final de curs. Jordi 

Gelabert s’apunta amb elles. De moment són Chus, Bea, Gemma, potser Cris de P5... però 

encara falten mans, sobretot quan arriben les festes. 

• Per aquest motiu, Laia Andaluz diu que a la festa de l’estiu tothom s’hi hauria d’implicar 

perquè els que l'organitzen van estressats i no ho disfruten. Es debat, hi ha opinions diverses, 

ja que tampoc es pot obligar la gent a implicar-se si no els ve de gust. Es proposa buscar 

solucions per buscar més voluntaris, o pagar més hores de professionals de cara al curs que 

ve. També es proposa que alguna cosa, com les bosses, les facin els de 6è. 

• Enviaran un mail a @junta amb la gent que són i un informe de necessitats. 

 

Ginesa Garcia, en nom de Batukada 

• Explica que necessita el calendari de futbol i que hi haurà grup de batukada per 3r any. Explica 

l’evolució. Enguany només seran els que repeteixen, en principi. La idea és que els que 

segueixen puguin avançar, ja que l'any passat no van aprendre res nou. Ara són uns 20. Si hi 

ha gent interessada, es pot fer com un curs pont, amb sessions extraescolars, i quan agafin 

el nivell es poden afegir al grup gran. S'informarà al web que si hi ha gent interessada, que 

es posin en contacte amb l’AMPA al correu d’extraescolars, i llavors veurem si fem una reunió 

amb la gent nova, si ho fan com una extraescolar, i com s’organitza. 

• Les sortides es farien amb nens, de manera que sí que serien activitats familiars. Pel que fa a 

les sortides, les seguirà pagant l’AMPA. 

• Explica que hi ha un problema logístic amb els instruments. S'ha de parlar amb la Sonia on 

es poden deixar. Primera sessió, 19 octubre. 

• Hi ha un correu a @junta sobre la rua. El passarem a Chus o Laia. 

 

Rosa Díaz, en nom de menjador 

• L’ajudarà la Silvana, ja que està sola. 

• Explica què s’ha fet amb la cuina durant el curs passat i l'estiu i com seguirem negociant per 

fer obres més en profunditat. També explica les tasques habituals, i necessita ajuda però que 

pugui anar per l'escola als matins o migdia. 

 

Mayra Tassone i Emma Tort, en nom d'extraescolars 

• Expliquen les tasques que fan des d'aquesta comissió. 

• Francisco comenta que a les portes obertes no quedava clar si els pares podien entrar i que 

és estrany que els de p3 decideixin sense els pares. Es debat si té sentit fer una setmana de 

portes obertes d'extraescolars amb tot el que comporta. Potser es pot plantejar que en lloc 

del tastet previ es faci una reunió amb els pares explicant què es farà. O potser fer la reunió 

a finals del curs anterior amb les activitats de l’any següent per tancar inscripcions quan 

abans millor. 

• La data límit d'inscripcions era el 19 de setembre, i hi ha hagut inscripcions fins a l'1 

d'octubre. L’any que ve es mirarà de tancar inscripcions més ràpidament. 

• Es parla del sistema de pagament i de la sol·licitud de beques: famílies que no s'inscriuen fins 

que saben si tenen beca, impagats... Es debat i es decideix seguir amb el sistema de l’any 

anterior. 



• A guitarra només hi ha 2 alumnes i es parla de donar 15 dies més de marge per inscripcions. 

Es decideix que no. Altres inscripcions: 

 Tennis- 11 inscripcions. Es planteja fer 2 grups per edats i s’accepta. 

 Zumba- 6 

 Futbol competició 2 grups: 21 competint + 12 d’escola 

 Teatre- 16 

 Judo- 39, etc. 

• Casal d'estiu- 25 respostes a l’enquesta, encara se n'esperen més. Cal parlar en profunditat 

que com va anar el casal i d'altres petits temes que queden pendents. 

• Eva explica la proposta de futbol sala femení que ha arribat a la bústia de comunicació per 

què es conegui. Es considera que ara no podem impulsar-ho. 

 

Mona Nonescu, en nom de biblioteca i socialització 

• Biblioteca – Explica que les famílies han pintat la biblioteca, i que el 5 d’octubre es fa la 

inauguració amb una presentació on s’explicarà que ho han fet i pagat els pares i mares. 

També presentaran les noves activitats i la programació de tot el curs: contacontes i peli cada 

mes, però a més club de lectura. El dia 19, gimcana sobre l’illa del tresor. Al novembre, conte 

d'Albània i el dia 16 el club de lectura. Hi ha programació per tot el curs. 

• Socialització- 251 alumnes. S'han de fer canvis de cara al curs que ve. Hi ha hagut problemes 

amb les etiquetes, i perquè s'havien de compaginar les dues llistes de pagaments: dels llibres 

i la quota de l'AMPA. Hi ha famílies que havien pagat una part i l'altra no. Potser es pot fer 

pagar tot  junt per transferència. Mona proposa que la gent vingui amb el comprovant a partir 

del 3 de setembre. Del 3 al 10 fer els lots. També es pot fer amb agendes inclosos, perquè 

fer-ho al juliol és duplicar feina. Hi ha famílies que no han tornat els llibres. 

• També recorda que és un boom de feina molt fort i que ha hagut de demanar ajuda a la 

Palmira i a d'altres de l'AMPA, per això cal repensar-ho. 

 

Eva Queralt, en nom de comunicació 

• Explica que una mare de P5 s'ha interessat en les comissions de festes i solidaritat, els passa 

el contacte. Llavors Mayra explica que solidaritat seguirà amb els projectes iniciats, ja que 

només són 2. 

• Explica què hauria de fer la comissió de comunicació i també què es farà si no surt ningú més 

per ajudar-la: no es faran butlletins per mailchimp o molt pocs. 

• Recorda a les comissions que han d'informar de les necessitats de comunicació que tinguin, 

i amb temps. També demana als nous si tenen coneixements de màrqueting o disseny. Hi ha 

un possible interessat. 

 

Finalitza la reunió a les 23 h 31 m. La propera serà el 22 d'octubre. 


