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

21/01/2019 

 

Hora inici: 20.23 h 

Assistents: Ana Castillo, Rosa Díaz, Maria Català, Ginesa Garcia, Bea Gutiérrez, Francisco López, 

Isabel Giménez, Emma Tort, Mona Nonescu, Ana Neira. 

 

 

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

diverses comissions. 

 

Junta directiva: 

- Es parla de la reunió amb un tècnic del Mas Guinardó, pel tema de la rua de Carnestoltes que volien 

organitzar i per ampliar la col·laboració. 

- S’explica la petició de subvencions que s’ha presentat a l’Ajuntament. 

 

Comissió de Festes: 

-Es fa la valoració de la festa de Nadal. En general hi ha bones valoracions, però hi va haver algunes 

queixes perquè el menjar va sortir tard, i que faltava cohesió entre les famílies i els infants.  

-Per a Carnestoltes es farà la rua tradicional, amb batukada i sorpreses vàries. Demanen a menjador 

si pot ajudar a escalfar la xocolata de la festa.  

 

Comissió d’Extraescolars: 

-Trobades de hip hop i patinatge. De la de hip hop la Raquel demana si l’AMPA pot "subvencionar" 

part del preu del lloguer de la sala. 

-Robòtica: estan pensant en fer un taller un divendres a la tarda per a mostrar el que s’oferiria l’any 

vinent. Estan buscant data. 

-Tema llum del pati: volen saber si comprem o no el focus. Les valoracions de les extraescolars 

remarquen alguna cosa més. (NOTA: es va arreglar en els dies posteriors a la reunió) 

-Enquestes de les portes obertes d’extraescolars: 47 respostes. Teatre és la més ben valorada. 

Destaquen les queixes de la llum de tenis, però valoren molt positivament el monitor. Multiesports 

està ben valorat però s’han rebut queixes de què són molt poques monitores per als infants que hi 

ha (20 alumnes, 2 monitores). 

-Casal d’estiu:  

han escollit l’empresa, Cet10. Els dona confiança. Els horaris i preus serien: de 9 h a 13 h - 64,75; de 

9 h a 15 h – 96; i de 9 h a 17 h - 110€ / setmana. Amb descomptes per germanes, a partir de 3. 

Qualsevol infant que faci 4 setmanes tindrà també descomptes. Amb el preu s’inclou la samarreta i 

la nit del Casal; sortides de tot el dia quinzenalment i de matí, també. Hi haurà una hora diària en 

anglès.  



 
- Ràtio 1/10 i a més monitores de pràctiques i una monitora per a necessitats especials. Hi 

haurà una persona coordinant cada setmana, i a més una vegada a la setmana vindrà una persona 

amb més responsabilitat.  

-Parlaran amb menjador per a poder saber com funciona el menjador. Dates: 

 25 a 28 de juny 

 1 al 26 de juliol 

 2 a 6 de setembre i 9 i 10.  

 - Durant el casal, un dels divendres es farà una festa de l’estiu a la que hi assistiran infants 

d’altres casals. 

 - Piscina: des de P3 fins a 6è. 

 

-Colònies: encara estan acabant-ho de parlar. A P3-P5 s’oferiran tres dies. A primària, 1 setmana. Es 

faria de dimarts a dissabte. El fil conductor d’infantil serà el circ dels colors i a primària, esport i 

artistes.  

 

-Es parla de l’estona del menjador. Problema del futbol: ocupen la pista i es barallen. Però ara hi ha 

menys baralles que abans. 

 

Comissió de Menjador: 

-Ja s’han incorporat les dues monitores. 

-L’escorxador té un certificat conforme és Halal. S’enviarà una carta a les famílies dels infants que 

ara no mengen pollastre, informant d’això i demanant autorització perquè puguin menjar carn. 

 

Comissió de Solidaritat: se segueix amb els projectes de Seur i s’està buscant data per al Banc 

d’Aliments. 

 

Socialització de llibres: Hi ha hagut incorporacions noves, de tres infants, i ha anat tot correcte.  

 

Acaba la reunió a les 22:15 hores 

 

 


