
 
 

 

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

19/11/2018 

 

Hora inici: 20:11  h 

Assistents: Ana Castillo, Eva Queralt, Rosa Díaz, Francisco López, Laia Andaluz, Mónica Calderón, 

Maria Català, Ginesa Garcia, Mayra Tassone, Isabel Giménez, Emma Tort, Mona Nonescu, Ana Neira 

 

 

En primer lloc, s’aprova l’acta anterior. A continuació, comença la informació de les diverses 

comissions. 

 

Laia Andaluz, en nom de Festes 

• Canvi de data del taller de manualitats de Nadal- serà el dia 30/11, a les 16.45 h. Faran la 

compra de material a l’Abacus, amb descomptes. S'ha acordat amb el tresorer que es farà 

transferència prèvia dels diners perquè no s’hagin d’avançar. 

• Tema rua Carnestoltes – S'intentarà fer l'1 de març, a les 17 h. S'ha de parlar-ho amb el tècnic 

Jordi Vilar, que ja ho preguntava al juny. La Maria Català li enviarà un mail, però igualment, 

Ana Castillo i Eva Queralt li explicaran a la reunió que tenen prevista. Cal preguntar-li si s’ha 

de sol·licitar igualment el permís per fer la rua, amb el formulari... 

• Festa de Nadal – L'Escola fa 2 dies de concerts. Dijous dia 20/12, després dels concerts, hi 

haurà la festa de l'AMPA. S'està intentant contactar amb els Reis Mags perquè vingui un patge 

reial. 

• Laia comenta també temes que van sorgir al Consell Escolar: 

                     -Pregunta si volem ser AFA. Es decideix que millor buscar arguments a favor i en contra 

i debatre-ho cara a l’AGO del curs vinent. 

                   -Explica que una mestra es queixa que a 3è i 6è només hi ha un monitor de menjador. 

Rosa Díaz recorda que fa anys que es reivindica contractar aquests monitors extra. Es parla que 

caldria resoldre-ho i que es parlarà amb el tresorer. Rosa també recorda que busquen monitors en 

pràctiques. 

                  -També li van comentar que falta més material per jugar. Rosa diu que avui han fet una 

nova comanda de material des d'Aramark. De tota manera, ella preguntarà de quin tipus de material 

estan parlant, què creuen que fa falta, si són jocs... Rosa ho parla amb la directora. 

 

Ana Castillo, en nom de la Junta directiva 

• Comenta que el canvi de coordinadora d'extraescolars, de l'Anna a l'Esther, ha estat molt 

positiu. 



 
• Explica que demà dia 20 tindran una reunió, ella i l'Eva Queralt, amb el tècnic de l’Ajuntament 

per aclarir dubtes sobre les subvencions.   

• Fil a l’Agulla ha enviat un mail a l'AMPA per col·laborar amb el projecte que fan a l'escola. 

Farem una reunió prèvia a la del dia 29 que han convocat amb famílies per conèixer millor el 

projecte i veure què hi podem aportar. Ana pregunta qui la pot acompanyar a la reunió 

prèvia, ja que ella no pot anar a la del 29. 

• També s'ha rebut informació del projecte Posa’t la gorra. Es passa aquest tema a Solidaritat, 

per veure si podem assumir la venda de gorres, a part de fer promoció de la festa. 

• Curs de català: Segons ha explicat en Jordi, que coordina el tema, el curs de català B3 ha 

començat avui, amb 15 presents, i 2 o 3 que ara no hi són però que potser s'hi afegeixen. És 

un resultat molt positiu i per estar molt contents, ja que gairebé tots els alumnes són pares i 

mares de l'escola. A part del curs, també hi ha la idea de recuperar el voluntariat lingüístic 

amb conversa per parelles, a partir de desembre. 

 

Emma Tort, en nom d'Extraescolars 

• Han fet la proposta de casal de Nadal, amb el menjar que es porta des de casa i per tant surt 

molt econòmic. Calen 15 inscripcions en tots els torns perquè sigui viable. Les inscripcions 

són fins al 10 de desembre. 

• Setmana de Portes obertes – Demanaran a l'Esther que faci una nota en paper per cada 

alumne i activitat.   

• Estan mirant propostes del casal d’estiu. Ja s’han entrevistat amb 2 empreses, i decidiran 

abans del 30 gener. 

• Llums del pati petit- El focus que ens van deixar no és prou i a més se sobreescalfa. Laia 

pregunta si han parlat amb el Martinenc. Hi han parlat però no hi ha resposta en positiu. 

Extraescolars han mirat pressupostos de focus amb trípode, per 37e. Insistirem amb la Sònia. 

També s'acorda parlar del tema amb el tècnic de l'Ajuntament, i segons que digui, comprar 

el focus i provar-lo, ja que cada cop hi ha menys llum i no es podran fer les activitats previstes.      

• També explica que hi ha un nou dossier d’extraescolars al web. La butukada no hi surt perquè 

no hi ha ningú interessat en fer el taller. Es pot tornar a difondre a partir de Carnestoltes, per 

si algú més s'anima. 

 

Ginesa Garcia, en nom de Batukada 

• L'activitat de batukada queda per 66e per adult. Els nens no paguen, perquè només són 3. 

Els que hi participen estan molt contents del canvi, de fer-ho limitat, i han avançat molt. 

• Les sortides previstes són: 1 de març, Carnestoltes + festa major al maig. 

 

Francisco pregunta si s’estan mirant extraescolars de robòtica. La comissió ho està mirant però és 

una activitat cara. Buscaran si s'hi pot aplicar alguna subvenció però que sinó és car. 

 



 
Mayra Tassone, en nom de Solidaritat 

• Explica que volen fer una jornada solidària, amb la comissió de Festes. Per ex, parlant amb 

entitats del barri, fer menjar del món, i recaptar diners per alguna campanya. Fer-ho a lo 

gran, per fer xarxa al barri, com una Fira d’entitats del Torrent, i amb bar de 6è. Ho han 

d’acabar de pensar. Potser per a la primavera. 

• També volen proposar la idea d’agermanar-nos amb una escola europea. 

• Parlem del projecte intergeneracional de Nou Horitzó. Eva Queralt hi té un contacte. 

• Assumeixen la gestió de Posa't la gorra. 

  

Rosa Díaz, en nom de menjador 

• Explica que els monitors van fer una sessió amb Fil a l’Agulla, que els ha anat molt bé. 

• Hi ha un problema amb el dosificador de sabó del pati, s’ha dit a la Sonia però no ho arreglen. 

• L'aigua, a l'aixeta del costat de la cuina, surt blanca. Han d'anar a una altra pica a omplir la 

gerra. 

• Sobre posar als rebuts els dies lectius de cada mes, no es pot fer, però hi ha l'opció de 

demanar la factura mensual a Aramark. 

• S'ha publicat un Annex a la circular, amb noves normes de facturació que s'han pactat. Ara 

passaran els rebuts a mes vençut.   

• Hi va haver reunió de pares de P4 amb gent de menjador i van marxar molt contents. 

• Jornada sobre Mèxic- Les fotos ja estan penjades. Comenta que en les jornades 

internacionals els nens mengen poc, però d'altra banda es valora que aprenen sobre el país. 

 

Mona Nonescu, en nom de Biblioteca 

• Ha començat el Club de lectura i ha anat molt bé. Hi ha hagut una bona participació dels 

alumnes, amb molt de nivell, i la Sílvia estava molt contenta. Després de comentar el llibre 

de l'Illa del Tresor,  la Sílvia va fer un joc de pistes per descobrir un punt de llibre. 

 

Eva Queralt, en nom de Comunicació 

• Explica que hi ha un nou butlletí a punt de sortir, i que s'han introduït canvis i correccions al 

web. També es valora que el primer butlletí del curs es va fer amb Mailchimp i de moment 

dona bons resultats. 

 

Altres 

Rosa pregunta si volem loteria. Isabel Jiménez farà la llista. 

 

Acabem a les 22.15 h 


