
 
 

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

17/12/2018 

 

Hora inici: 20.18 h 

Assistents: Ana Castillo, Eva Queralt, Rosa Díaz, Bea Gutiérrez, Juan Carlos Faría, Jordi Gelabert, 

Emma Tort, Anna Neira, Enric Buisan, Maria. 

 

S’aprova l’acta anterior. 

 

Anna Castillo, en nom de la junta directiva 

Explica com ens va afectar la vaga del sector educatiu del dia 29/11/2018 i com es va gestionar des 

de l'AMPA, tenint en compte que hi estaven convocats els monitors d’extraescolars i de menjador. El 

principal problema va ser que el supervisor de menjador va enviar un missatge en què no respectava 

el dret a fer vaga dels monitors. Una persona de l'AMPA ho va detectar i es va reaccionar ràpidament 

per aclarir el cas i que tothom que volgués pogués fer vaga. Anna explica com Aramark es va 

posicionar ràpidament contra aquest supervisor, es va reunir amb diverses de les parts afectades i 

finalment ha apartat aquest supervisor de l’escola. Un pare pregunta si l’AMPA s’ha de posar en 

aquests temes i es comenta que l’AMPA no pot fer de sindicat però sí que ha de fer respectar la 

legalitat i en aquest cas el dret a vaga de monitors que treballen al nostre servei, encara que sigui de 

manera indirecta. 

 

Anna Castillo i Eva Queralt expliquen les novetats sobre el nou decret de menjador que en principi 

prepara la Generalitat, ja que durant la setmana hi ha hagut informacions contradictòries sobre si 

s’atura o no. En tot cas, es vota i s’aprova per unanimitat firmar el manifest de FAPAC contra aquest 

decret. 

 

Anna Castillo i Eva Queralt expliquen la reunió que van tenir amb el tècnic d'educació del districte: 

com va resoldre dubtes sobre les subvencions que ens van donar i com ens va transmetre que volia 

conèixer gent de l’escola. La valoració d'aquesta primera trobada amb ell va ser molt positiva. Una 

mare pregunta si se li pot parlar de la demanda d’un nou institut i s'explica que es va parlar una mica 

d'aquest tema i sap el nostre posicionament. Encara que no depèn de l’ajuntament, també van parlar 

amb ell del llum del pati, però que segueix trencat, tot i que la Sònia (directora de l'escola) ha insistit 

al Consorci. Relacionat amb això, ha sortit ja la nova convocatòria de subvencions. Hi ha una reunió 

demà per aquest tema i s'hi intentarà anar. Es mirarà d’aprofitar alguna cosa de l’any passat i innovar 

en d’altres temes. 

 



Anna també explica que es va celebrar l'AGO i que va anar molt bé i que es va aprovar tot, malgrat 

que l'assistència a les assemblees segueix sent minsa. 

  

També explica la reunió que va tenir amb la Sònia, junt amb en Raphael Fuentes (tresorer de l'AMPA). 

Li van explicar que hi haurà a partir de gener 2 monitors de menjadors nous, van parlar del decret 

de menjadors, de la festa de Nadal, de la llum del pati petit, i del projecte de Fil a l’agulla, que s’havia 

de fer el dia de la vaga, però es farà finalment el 15 de gener, a les 16.45 h. 

 

Anna també parla de l'organització de la festa de Nadal, per aclarir possibles malentesos relacionats 

amb la proposta de canvi de data i el creuament de missatges via whatsapp. Es recorda que les 

comissions són sobiranes per decidir en el seu àmbit, però que en el moment que una decisió afecta 

a altres comissions o a coses decidides abans en altres juntes, s'haurien de poder tornar a parlar en 

una junta, cosa que en aquest cas no es podia fer per manca de temps. Es comenta que s’agraeixen 

els aclariments. 

 

En relació amb la festa, des d'Extraescolars s'explica el seu posicionament sobre els monitors que 

aquell dia no faran activitats, ja que també s'ha parlat del tema només per Whatsapp i no s'han entès 

amb Festes. Ara queda clar que els nens que no estiguin amb els pares es quedaran a l’acollida, no 

podran anar a la festa per temes de seguretat. Igualment, hi haurà monitors de sobres, perquè 

s'espera que la majoria de nens vinguin amb les famílies. Per tant, es decideix que els monitors 

d’extraescolars que no tenen activitat, ajudaran en les activitats previstes. Festes ha contractat una 

empresa que portarà l'arbre dels desitjos i 14 jocs. Es parla que s’hauran de comprar més torrons i 

beguda. 

 

Comissió de menjador 

Un pare de P4, Juan Carlos, ha vingut a la reunió a explicar que va voler anar a dinar per veure com 

era el servei i que li va agradar molt. Estava preocupat perquè el seu fill és al·lèrgic a diverses coses. 

Va menjar lluç i “un arròs espectacular”. Li va semblar un menjar sa, no greixós, i va veure que tenien 

molta informació sobre els al·lèrgics. També va dir que el personal va ser molt amable. 

 

Comissió d'extraescolars 

Expliquen que s'han fet les portes obertes i s'han enviat enquestes. De moment, han respost 24 

famílies per mail i 16 en paper, per tant molt més que l’any anterior. Algun comentari ha fet 

referència a la falta de llum. Es planteja el fet que hi ha famílies que voldrien anar-hi sense tenir fills 

fent-les. Potser l’any que ve s’hauria de difondre més àmpliament, amb horaris, etc. 

 

Sobre el casal d'estiu, han mirat 2 o 3 empreses. Estan mirant de no pujar a més de 110 euros per 

setmana, i cobrir dates de setembre fins a l'inici de curs. Ho estan valorant. 

 

Sobre la Biblioteca, tot i que no hi havia ningú de la comissió, Anna i Eva expliquen com va anar la 

visita de Rocaguinarda, que va ser una llàstima que no s'aprofités més per demanar llibres per a la 

biblioteca. 

 



Comissió de solidaritat. Tampoc no hi ha ningú, però hi ha una campanya de col·laboració amb 

Cáritas en marxa. 

 

Català. Eva explica que el Jordi li ha comentat que vol fer una reunió el 23 de gener per fer parelles 

lingüístiques amb voluntaris. 

 

Comissió de comunicació 

Hi ha una petició de recordar que el dia de la festa no hi haurà extraescolars. 

S’aclareix que l’AMPA té Facebook però no Twitter, i l’escola és al revés. Es podria valorar fer un 

Instagram.  

 

Acabem reunió a les 22.10 h 


