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

18/03/2019

Hora d’inici:  20.15 h

Assistents: Eva Queralt, Francisco López, Anna Castillo, Rosa Díaz, Emma Tort, Isabel Giménez, Jordi

Gelabert. 

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

diverses comissions.

Jordi Gelabert, en nom de la comissió de festes

-Comencem amb la valoració de la festa de Carnestoltes. Es comenta que potser fem massa coses i

al final es fa llarga. De cara a l’any que ve es podria plantejar fer només rua i xocolata, o escurçar-

ho tot de temps. A més, algun pare es va enfadar amb el jurat del concurs, es comenta que és trist

que se sigui tan competitiu amb aquests temes, i més quan els membres del jurat ho feien de

manera voluntària i neutral. 

-Per tancar amb la informació de la comissió de festes, es comenta que més endavant parlarem de

la festa d’estiu i de la Festa Major del barri. 

Junta directiva

-Ana Castillo explica que s’ha rebut un mail  d’una plataforma sobre la convivència al  barri.  Es

considera interessant participar-hi, i es proposa preguntar-li a l’Eli si vol ser la persona de contacte,

i també es pot pensar en altres persones. 

-Sobre  les  portes  obertes,  es  valora  que  hi  va  haver  bastanta  participació.  Enguany  hi  ha  21

germans que entren a P3. Sobre l’AMPA no hi havia preguntes dissabte, i el dimarts se’n fan fer

sobretot sobre menjador i acollides.   

-També s’explica un problema que hi ha hagut amb un professor d’extraescolars. Es va parlar amb

ell, també amb les famílies afectades. Es va organitzar una reunió conjunta de totes les parts i es va

arribar a acords per millorar la situació. 

Rosa Díaz, en nom de la comissió de menjador

-La jornada sobre Madagascar va anar molt bé. 

-Paper de wàter: diuen que no n’hi ha durant el menjador, però no és veritat, si s’acaba es demana

i es reposa. 

-Dia sense futbol i tallers: encara no han començat. 

-El dia de vaga es van cobrir bé les places i ràtios, amb uns 100 infants. 

-Ha caigut un penjador i una rajola, que s’arreglarà en breu. S’ofereixen alguns pares a arreglar-ho. 



Emma i Isabel, en nom de la comissió d’extraescolars

-L’empresa que farà el casal d’estiu va visitar l’escola per veure les instal·lacions i el barri. Van sortir

contents, i la directora també.

-Taller  d’scratch:  es farà divendres,  per a  alumnes a partir  de 3r.  Es passarà una enquesta als

participants per saber si els interessaria cara el curs que ve, l’horari, si s’hi apuntarien... 

Altres propostes noves: dibuix i coral. 

-Es prepara un partit de futbol de pares/mares amb equips mixtes.

-Patinatge: Ens passaran 120 fotos de la trobada amb Safa Claror. Va anar molt bé. Ens passaran

informació de l’activitat per publicar. Es recorda des de comunicació que les fotos no es poden

passar per whatsapp, perquè perden qualitat i perquè saturen els telèfons. 

-El 6 d’abril hi ha una exhibició de hip hop. Oferiran la possibilitat de fer bar a 6è. 

-La festa d’extraescolars segurament serà l’1 de juny, dissabte, excepte anglès. 

-Homologacions per al curs que ve: hi estan treballant.  

Eva Queralt, en nom de la comissió de comunicació

-S’envia un butlletí aquesta nit amb les darreres novetats. 

-En els propers dies, es farà notícia amb les imatges de patinatge, i un àlbum a Flickr.  

 

No hi ha ningú més de les altres comissions. 

Acaba la reunió a les 21.40 hores


