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

18/02/2019 

 

Hora inici:  20.15 h 

Assistents: Rafa Fuentes, Eva Queralt, Maria Català, Bea Gutiérrez, Francisco López, Gemma Felipo, 

Rosa Díaz, Emma Tort, Isabel Giménez, Mayra Tassone.  

 

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

diverses comissions. 

 

Junta directiva: 

-Eva Queralt informa de la darrera reunió del Consell escolar, en la qual es va parlar de les proves 

diagnòstiques de 3r i 6è, de les adscripcions als instituts, i de les portes obertes.   

-També s’informa de la reunió mensual amb la Sònia, la directora, en què també es va parlar d’aquests 

temes: 

-Portes obertes: cal trobar algú que vulgui anar a parlar de l'AMPA, dimarts 5 de març a les 

15:00 i dissabte 9 de març a les 10:30 hores. 

Dimarts: Isabel, Rosa...  

Dissabte: Mayra, Gemma????  

-Es va parlar de l'estona del menjador, que havia millorat, però com que el tema pilotes i futbol 

encara dona problemes, es va comentar la possibilitat d'establir un dia sense pilota: tothom hi està 

d’acord.   

-vaga 21F: hi haurà monitors a la tarda, i serveis mínims de menjador.   

-xerrada de Mossos: ho ha gestionat l’escola, per demà. 

-Melis: l’estructura ja està feta. Aclarir si surt a Carnaval o només a Festes Majors. S’acorda fer-lo 

sense bigotis.  

-Jocs Florals: es parla sobre mantenir la decisió de no imprimir-lo, com vol l’escola, o demanar que 

es segueixi fent en paper. S’acorda que es faci en digital i al mateix mail en què s’enviï es digui que 

qui la vulgui impresa la demani, i després s’imprimeixen només les que s’han demanat.  

 

Comissió de Festes: 

-Expliquen com serà el Carnaval del Torrent: 

Dia 1 de març  

16.30 - 17.30 h. desfilada i ball per cursos 

17.30 - 18.15 h. rua i batukada 

18.15 h. premis i xocolatada  

A més, exposició i venda de fotos del matí a càrrec de 6è i servei de bar. Les fotos es faran durant el 

matí i es vendran. Bar de 6è durant la desfilada.  

Hi haurà galetes d’un donatiu. També s’ha fet una pancarta de Carnestoltes i el nom de l’escola, que 

servirà per cada any.  

S’ha d’animar els pares perquè es disfressin i acompanyin la rua. Els de batuka aniran disfressats.  



 
 

Emma pregunta pel jurat del concurs, que abans era la Maise i la Raquel/Guillem. Ho faran Esther, 

Raquel, i potser algun monitor més. 

 

Comissió d’Extraescolars: 

-Ha arribat l’homologació de l’Ajuntament. S’ha d’escanejar. I ha sortit convocatòria per a 

homologació del curs que ve.  

 

-Hip Hop i patinatge: es faran properament les trobades.  

Hip Hop - 6 d’abril, seran 7 grups. Es farà al matí, a l’escola. Cal algú que obri i tanqui l’escola. 

S’ofereix la Rosa. A les 9.15 h venen tots els nens i a les 10.15 h entren els pares. A les 10.30 h 

comença i durarà 2 hores, cada grup farà 2 actuacions. Si els de 6è volen posar bar, s’ha de preguntar 

a l’escola si els deixa.    

Patinatge - 17 de març, al carrer Cartagena, al Safa Claror.  

Es decideix fer notícia a posteriori amb fotos, ja que els pares ja tenen la informació. 

  

-Robòtica- estan negociant per fer-la l’any que ve i també per fer scratch. Seria per nens de primària, 

de 1r o 3r a 6è. Robòtica es pot fer des de P3. Potser s’oferiran al migdia, com també altres que 

miren com Cant coral. Els d’scratch proposen fer un taller enguany per provar-ho, una tarda. 

➔ Per fer taller, necessitarem demanar a la Sonia la sala d’ordinadors. O preguntar si es podria 

fer a la mediateca. Cal connexió a internet. S’obriria a 12 nens màxim.   

 

-Rafa (tresorer) explica que algunes famílies no van a extraescolars el primer trimestre tot i estar 

inscrits i tenir beca. Se’ls hi cobra el primer trimestre o no? No sabem quina info van tenir a principis 

de curs amb l’anterior secretària. S’acorda que si se’ls hi perdona un trimestre enguany serà l’últim 

cop, i que en tot cas es mirarà quina activitat era. Si és judo, que hi ha llista d’espera, llavors se’ls hi 

cobrarà. Si ha ocupat una plaça i un altre nen s’ha quedat fora, que pagui.  

L’any que ve aclarir millor els formularis. 

 

-Eva Queralt informa que hi ha una reunió de la FAPAC i pregunta si algú hi pot anar. No surt ningú.  

També explica que ja han començat els intercanvis del voluntariat de català, que segueixen el curs 

bàsic que ha acabat.  

 

Mayra Tassone en nom de solidaritat: 

-Al desembre i gener, es va fer la campanya de Càritas per recollir productes d’higiene personal, 

encara queda material al despatx, no es va recollir tot.  

-Després de Carnaval, hi haurà el Banc d’aliments. Fa poc van fer una xerrada els alumnes del Goya 

sobre aquest tema, i ara es farà la del Banc d’aliments. Es coordinaran amb l’escola perquè no se 

solapin les xerrades, a més Càritas vol fer-ne una també. 

-Cap a final de curs, estan pensant en fer un ‘mercadillo’ benèfic.   

 



 
Rosa Díaz, en nom de menjador: 

Candy, la cuinera, està de baixa.  

Es parla sobre què es fa quan un nen no vol menjar, fins a quin punt se l’obliga a tastar-ho almenys. 

El concurs de dibuix del menjador s’està fent i el premi es dirà l’1 de març.  

 

No hi ha ningú de biblioteca, però Eva Queralt explica que el Dia de lectura en veu alta va ser tot un 

èxit. Ella també explica que Comunicació recull tota la informació, especialment la de Carnestoltes, 

i preparà el cartell, un butlletí i la resta de difusió.  

 

Acaba la reunió a les 22.22 hores 


