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

22/10/2018

Hora inici: 20:11  h

Assistents:  Ana Castillo,  Eva  Queralt,  Rosa Díaz,  Mayra  Tassone,  Bea Gutiérrez,  Jordi  Gelabert,

Rapha  Fuentes,  Joaquim  Martínez,  Francisco  López,  Laia  Andaluz,  Mona  Nonescu,  Mónica

Calderón, Maurici  Liso, Maria Català, Eli  Bermejo, Isabel Giménez, David Montejo, Eli  Quesada,

Emma Tort, Ana Neira, Enric Buisan.

En primer lloc, s’aprova l’acta anterior.

Ana Castillo, en nom de la junta directiva

A continuació,  Ana Castillo  explica  les  novetats  des  de la  darrera  reunió,  en nom de  la  junta

directiva, com que la coordinadora-administrativa de les tardes, Anna Farro, ha decidit deixar la

feina. Valors ja li ha buscat substituta i estan fent el traspàs. 

La junta es va reunir amb la directora de l’escola i es van tractar diversos temes: es va demanar

permís per penjar uns formularis a fora al costat de la bústia per evitar cues al despatx; es va parlar

del calendari i organització de les festes, què aporta l’AMPA... però no es va poder passar de Nadal,

ja que el claustre no n’ha parlat. Per a Nadal s’ha decidit crear una comissió mixta escola-AMPA, i

també corre  a  càrrec nostra la decoració del  vestíbul,  com cada any.  Finalment es  va acordar

impulsar la col·laboració en projectes escola-AMPA de manera més clara. Un exemple podria ser la

renovació del pati de l’escola.

Finalment, comenta que les comissions no han informat de qui hi ha a cada comissió, com es va

quedar  a  l’anterior  reunió.  Algunes  comissions  expliquen  que  encara  estan  fent  traspàs  de

persones i configurant l’equip. 

Laia Andaluz, en nom de Festes

Explica que faran renovació de persones. Ara, la persona que farà d’enllaç serà en Jordi Gelabert.

Taller de Manualitats de Nadal, serà el 23 de novembre.

Proposen que els pertoquin 3.000 euros per a la comissió, comptant el pressupost que tenien fins

ara més un plus per contractar persones externes en moments puntuals. Rafa Fuentes demana que

enviïn informe amb pressupost previst desglossat abans del 27 de novembre, data de l’AGO.



Mayra Tassone, en nom de Solidaritat

Informa que Mònica Calderón entra a la comissió, perquè fins ara ella està pràcticament sola, amb

ajuda de Rocío. Explica què fa la comissió, i com es podrien fer nous projectes si entrés gent nova. 

Pel que fa als taps, s’ha de quedar amb SEUR que passi a una hora concreta que estiguin elles, per

evitar carregar al personal de l’escola o de l’AMPA.

Emma Tort, en nom d’Extraescolars

Explica la comissió als nous.

Informa de que es van reunir amb l’empresa del casal. Van exposar tots els problemes que van

passar. L’empresa farà una proposta per pal·liar-los. També demanaran proposta per a Nadal, tot i

que el casal de Nadal no surt mai i enguany són només 5 dies.   

Segueix  sense  resoldre’s  el  tema  del  focus  del  pati patit.  Falta  llum  per  futbol  i  per  altres

extraescolars. Van preguntar al Martinenc i no tenen lloc. El consorci no respon. Emma explica

l’opció de comprar un focus i connectar-lo amb una cable d’extensió i amb trípode perquè il·lumini

el pati petit. Ja tenen un pressupost, el passaran al Rafa. Un pare (Maurici) s’ofereix a deixar el seu.

Caldria que algú se’n fes responsable, potser la monitora corresponent. S’acorda fer la prova amb

el focus d’aquest pare. Eli recorda que no s’ha de deixar de demanar al consorci que ho arregli.

Explica  que  la  Raquel  recorda  el  tema  de  les  ajudes  per  als  mallots.  I  també  hi  hauria  la

indumentària de judo. Anna Castillo explica que aquest tema havia d’anar vinculat al carnet de

socis, que no s’ha pogut fer. De moment, s’acorda no subvencionar-lo, ja que no es subvenciona

res més d’altres activitats.  A més,  es recorda que sovint es socialitza,  com els  patins.  De tota

manera, és important que les famílies coneguin el cost des del principi de curs. Si l’any que ve es fa

el carnet, llavors es tornaria parlar. Aprofitem per explicar el projecte dels carnets.

S’han rebut queixes dels monitors perquè les famílies no arriben puntualment a recollir als nens.

També es comenta que en altres activitats obren la porta massa d’hora. Cal deixar clars els horaris i

qui  obre  i  tanca  la  porta  (si  l’administrativa o  la  Raquel...).  Rafa  proposa que  ho faci  sempre

l’administrativa de l’AMPA,  ja  que és  la  coordinadora.  Anna li  explicarà  a  l’Ester.  Qui  no  arribi

puntual, que els reculli a dalt.

Mona Nonescu, en nom de Socialització

Explica que ja s’ha fet la devolució a les editorials. També les factures rectificades. Fins gener no hi

haurà novetats. L’any que ve hi haurà canvis en com fer-ho.



Mona Nonescu, en nom de Biblioteca

Fa una valoració molt positiva de la inauguració de l’espai de petits.

Explica  la  gimcana  sobre  buscar  informació,  al  final  hi  van  participar  més  nens  dels  que  es

pensaven. Diu Laia Andaluz que al seu fill li va encantar. Ha motivat els nens per participar al club

de lectura. Des de la biblioteca es vol motivar que es llegeixi en família encara que ja sàpiguen

llegir. Al club de lectura, al final es mirarà la pel·lícula relacionada amb el llibre.

Eva Queralt, en nom de Català

Explica que en Jordi Font va acordar una reunió amb el Consorci i que es va publicar i difondre. Es

farà al menjador amb els pares interessats.  

Rosa Díaz, en nom de Menjador

Explica que hi havia un altre problema amb el gas i el forn i que per fi s’ha resolt. S’han de canviar

algunes rajoles, entre altres coses, que el Consorci no fa. La Lorena, fotògrafa, farà fotos de les

instal·lacions que s’han d’arreglar (cuina, lavabos) i faran un book per al consorci, per enviar al

Monné.

També explica que hi ha una monitora amb una discapacitat perquè Aramark col·labora amb una

ONG i que tothom n’està molt content. 

Laia Andaluz demana si a la factura pot dir el nombre de dies lectius. Es preguntarà. Hi ha pares

que pregunten per  què es cobren els  3rs  primers dies  de baixa,  tot  i  avisar  que no s’anirà al

menjador, i després només retornen 1,5 euros del menú. Expliquen que Aramark ho fa diferent en

altres escoles. Potser es podrien fer protocols si algú faltarà a partir de 2 setmanes. Alguns pares

voldrien més informació del  contracte i  acords que tenim amb Aramark.  Rosa diu que els  pot

ensenyar el contracte, que és públic. 

Eli Bermejo explica que ella vol promoure un canvi amb l’empresa de menjador, basat amb la RSC.

Proposa fer un protocol per treballar amb empreses socialment responsables. Parla de mancances

estructurals i proposa fer una enquesta. Es parla de què això no pot suposar un increment de preus

i  que  s’ha  de  tenir  en  compte  que  la  normativa  de  menjador  pot  canviar  en  breu  quan

Ensenyament publiqui el decret de menjadors que prepara, per tant, poden ser bones idees però

que no acabin aportant canvis.

Rosa  Díaz  explica  els  acords  que  hi  ha  amb  Aramark  i  diu  que  s’intentarà  que  canviïn  els

cobraments a finals de mes. Explica que es poden portar totes les preguntes que es vulguin a la

coordinadora, es pot conèixer la teva monitora, anar a dinar...



S’acorda  que  s’explicarà  millor  com  contactar  amb  menjador,  es  recordarà  la  informació  ja

publicada i es tornarà a penjar el document circular d’Aramark. 

Eli pregunta si volem penjar un cartell sobre l’1-O a l’escola. S’acorda que això ho ha de decidir la

direcció.

Eva Queralt, en nom de Comunicació

Recorda que ja hi ha un equip de pares que s’han interessat en participar a la comissió i que es

reuniran aquesta setmana.

Explica què fa la comissió i demana que qui trobi errors al web ho digui per tal de posar-hi remei.

Acaba la reunió a les 22.16 h

 

 

 


