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

29/04/2019 

 

Hora inici:  20.20 h 

Assistents: Eva Queralt, Rosa Díaz, Maria Català, Bea Gutiérrez, Raphael Fuentes, Francisco 

López, Isabel Giménez, Patrícia Carbó, Laura Estupinyà, Ana Neira, Mayra Tassoni, Emma Tort, 

Mona Nonescu, Jordi Font.   

 

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

diverses comissions. 

 

Maria Català, en nom de Festes 

 

Activitats final de curs:  

-Data de la festa: 14 de juny, el dia després es farà la de 6è. 

-Per a la cursa es necessiten donatius per a les bosses... Preguntar als pares que poden 

aconseguir regals si tenen alguna cosa. En principi, es faran medalles per als tres primers, dorsal i 

bossa, però també es poden pensar alternatives, com no fer bosses... Es concretarà a la propera 

reunió. Les medalles de l’any passat van costar més de 300 euros, tot i que després es veu que era 

una factura compartida amb extraescolars. L’any passat es van pagar els Yatekomo, que pensàvem 

que eren donatius.  

-Estan pensant alternatives per al sopar, perquè hi ha gent que no fa mai res.  

-Volen parlar amb la Sonia sobre la protecció de dades i per exemple, que l’escola gravi els 

concerts i els passi, i que es pares no puguin fer fotos.  

 

El 19 de maig hi ha la Festa Major del barri amb batukada i en Melis, a les 10 h. Potser faltarà gent, 

ho concretarem.  

 

Jordi Font, en nom de Català 

El proper curs de català serà un B1, començarà a l’octubre, segurament. Serà amb el mateix horari, 

dilluns i dimecres.  

 

També explica el projecte de fer un llibre multilingüe amb contes, i mirar com treballar-lo des de 

l’escola. Cal pensar com finançar-lo. S’ha de dir a l’Ana Castillo que ho parli amb la directora, per 

veure com s’implica l’escola, potser es pot finançar conjuntament.   

 

Junta directiva 

S’explica el projecte sobre la convivència al barri, al qual ens han convidat: seguim buscant 

interlocutor, ningú surt voluntari.  

 



 
S’explica que Educació ha obert un procés participatiu sobre el migdia a l’escola: es podrien recollir 

idees i participar-hi.   

 

També es diu que s’aprofitarà la festa de l’1 de maig per fer una reunió i planificar els preus per al 

curs que ve, amb 2 objectius: simplificar processos i diferenciar preus AMPA/no AMPA. Després es 

parlarà amb Extraescolars i es portarà a la propera Junta.  

 

També s’ha demanat un piano, a petició de la directora, a través d’un programa del Museu de la 

Música.  

 

Laura Estupinyà planteja una idea per a la neteja al final de les festes: que cada delegat busqui 

dues persones de classe per recollir.  

 

Emma Tort, en nom d’Extraescolars  

S’han començat a demanar beques per al casal i les colònies. A la reunió hi va anar molta gent. Per 

l’any que ve, es limitarà el termini per demanar acollida a les reunions. Enguany no s’ha pogut fer 

amb temps perquè Setmana Santa ha caigut tard, però llavors l’acollida va ser caòtica. Hem de ser 

estrictes amb dates i terminis, tant d’això com d’activitats.  

 

Es pregunta si l’AMPA tenim comissió per inscrits a les activitats d’estiu, però no pot ser perquè els 

preus estan molt ajustats. També es pregunta si a colònies hi ha un mínim de nens, però no cal,  

perquè es faran amb altres escoles.  

 

Festa d’extraescolars:  

Serà l’1 de juny. Teatre va a part. Estan mirant la sala i el material per a la mostra de teatre, que 

serà un dijous. Per a les medalles, es poden demanar conjuntament amb Festes. Pregunten per 

obrir i tancar l’escola el dia 1 - Si és dissabte, hi estaran Rosa o Ana, però cal saber els horaris.  Es 

decideix que no es faran detalls als monitors d’extraescolars, com es va parlar l’any passat. En tot 

cas, que cada família faci el que cregui. Mayra explica que es volia fer un picapica per vendre amb 

menjars de diferents països. Si no hi ha temps d’organitzar-ho, es pot proposar a 6è que posi el bar. 

  

El tema de les homologacions ja està tot fet.  

 

Valoracions del tast d’scratch: 

Molt positives, de 9 va agradar a 7, i de l’altre grup també. Mirar com quadrar els horaris amb 

menjador. I la logística amb la professora, com portar els nens a l’aula, etc.. 

 

Es parla de l’opció de fer també anglès a migdia. Però es veu complicat per diferents motius, de 

temps, pedagògics. Es decideix provar amb scratch el primer curs i després ja es veuria si és 

factible ampliar l’oferta del migdia.  

 



 
A l’hora de les inscripcions es donarà prioritat per qui vulgui continuar amb les activitats que ja fa.  

 

Rosa Díz, en nom de Menjador  

El 16 de maig hi ha jornada grega.  

 

Explica que hi ha una aixeta al menjador amb aigua no potable, segons una analítica d’Aramark. 

S’ha fet una segona analítica, i si surt igual anirem al consorci. Ara ja se l’ha avisat.  

 

Mona Nonescu, de Biblioteca i Socialització   

Socialització: al maig parlarà amb la cap d’estudis per començar el tema amb els canvis que 

s’havien parlat a l’inici de curs.  

 

Biblioteca: al maig és últim contacontes i pel·lícula. Divendres que ve, Paraguai.   

El club de lectura serà sobre El viatge de Gulliver, amb pel·lícula.  

 

Eva Queralt, en nom de Comunicació 

Demana que les diferents comissions vagin enviant a Comunicació tota la informació que cal 

difondre en la part final de curs, com les festes, les extraescolars, les inscripcions, etc., amb el 

temps suficient.  

 

Acabem a les 22.29 

 

 

 

 


