
 
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 
20/05/2019 
 
Junta Extraordinària  
Hora inici:  20.10 h 
Assistents: Eva Queralt, Rosa Díaz, Maria Català, Bea Gutiérrez, Anna Castillo, David Montejo, 
Quim Martínez, Mona Nonescu, Patrícia Carbó, Rosa Díaz, Isabel Giménez, Mayra Tassone, Ana 
Neira 
 
1/ El primer punt de l’ordre del dia és la dimissió de l’actual secretària de l’AMPA, Eva Queralt, en 
data efectiva 21 de juny. Per tant, s’anuncia que cal cercar algú que pugui ocupar el càrrec, així com 
algú que faci tasques de comunicació, una comissió per a la qual només quedarà una persona a 
principis del curs que ve.  
 
2/ En segon lloc, s’explica que es vol rebaixar la quota de l’AMPA a 55 euros, una decisió que està 
pensada, sobretot, per evitar que coincideixi amb la quota de material de l’escola. Actualment, totes 
dues són 60 euros i les famílies no recorden quina de les dues han pagat i quina no. S’aprova per 
unanimitat. Aquesta mesura va relacionada amb d’altres sobre preus d’acollides i extraescolars que 
es parlen a continuació. 
 
Junta mensual 
Hora inici:  20.30 h 
Assistents: Eva Queralt, Rosa Díaz, Maria Català, Bea Gutiérrez, Anna Castillo, David Montejo, 
Mona Nonescu, Patrícia Carbó, Rosa Díaz, Isabel Giménez, Mayra Tassone, Ana Neira, Emma Tort 
 
En primer lloc, s’aprova l’acta de la junta anterior. A continuació, comença la informació de les 
diverses comissions. 
 
Anna Castillo, en nom de la junta directiva 
 
-Subvencions: avui han sortit les resolucions de l’Ajuntament, ens donen 1.500 euros, igual que l’any 
passat. La part positiva és que no són projectes marcats sinó un projecte marc, de manera que serà 
més fàcil justificar. Però esperàvem més i no ens permet rebaixar preus sinó mantenir els serveis que 
són gratuïts.  
 
-Impagats: no n’hi ha tants però n’hi ha. S’aprova que qui degui diners a principi de curs no pugui ser 
soci de l’AMPA ni gaudir dels conseqüents descomptes. En cas que pagui la quota, se li descomptarà 
l’ingrés del deute, però no serà soci fins que ho liquidi tot.  
 



 
-Acollides: es proposa unificar preus d’acollides per evitar males interpretacions i facilitar la gestió 
dels cobraments, eliminant els dos trams horaris. Hi ha famílies que sortiran perdent amb el canvi, 
però esperem que poques. A infantil només hi ha 4 dies d’acollida, per això les franges són diferents. 
S’aprova el canvi.  
 
-Extraescolars: es va fer una reunió amb les persones de la comissió per fer canvis cara al curs que 
ve. Es proposa començar les extraescolars i el servei de biblioteca el 30 de setembre. Del 12 al 30 hi 
haurà acollida a part, com s’ha fet al juny. La idea és evitar el caos de principi de curs. Hi haurà més 
temps per tancar les llistes i saber quants infants hi ha a cada activitat. Les inscripcions es tancaran 
el 19 de setembre, però ja s’obriran al juny. A partir del 20 de setembre, només es podran inscriure 
al 2n trimestre. Si hi ha baixes, hi podran entrar.  
El pagament de l’activitat s’haurà de fer abans de començar, encara que es tingui beca. També hi 
haurà un mínim d’inscrits per cada activitat.  
Es parla d’eliminar tennis a infantil. Hi ha famílies que els hi sap greu, però només hi ha 3 alumnes i 
es perden molts diners. Aquest canvi anirà lligat amb la redefinició de multiesports, que tindrà un 
altre nom i s’intentarà millorar. S’aprova la proposta.  
S’ha de parlar de les acollides de setembre i demanar pressupost a Iniciatennis.   
 
-Es posarà un repositori amb formularis a la paret de l’entrada per evitar haver d’entrar al despatx 
només per buscar un formulari.  
 
-Reunió amb la Sònia, la directora-   

-Els va explicar el projecte Convivència al Guinardó, amb Rocaguinarda. Volen fer un vídeo 
sobre la convivència amb opinions. Segueix faltant interlocutor per part nostra. Es comenta 
que a Fil a l’agulla hi va poca gent, cal difondre-ho amb missatges més cridaners.  
-Jornada reivindicativa sobre la jornada contínua a les escoles. Es parla de pros i contres. 

Creiem que requeriria un canvi més en profunditat, i no només d’horari. Per començar amb ràtios 
més reduïdes. Com a AMPA, de moment no ens adherim a la reivindicació, tot i que és un tema per 
seguir-ne parlant.   
  
Maria Català, en nom de la comissió de festes 
Festa final de curs: 14 de juny. Primer, cursa a les 16 h. S’han d’apuntar els infants a les llistes a la 
porta del despatx. Se’ls hi donarà una bossa amb aigua. Ja hi ha voluntaris. Després, 2 activitats de 
jocs gegants, de Medievàlia, i festa d’escuma, pintacares... Necessiten 300 euros més per a un 
inflable perquè els més petits tinguin alguna cosa...  
Batukada- Volen venir a tocar, però calen més diners per pagar el professor. Ho passem al Rafa 
perquè ho parlin.  
El sopar serà comunitari- Festes posa beguda. La resta ha de portar coses per compartir: truites, 
empanades, croquetes, pizza, picapica, amanida... S’haurà d’apuntar abans, qui ve i què du. La idea 
és fer-lo fora. Moure el tema entre les classes. Mirar si hi ha pressupost.  



 
S’explica que una mare pot fer un obsequi de samarretes per vendre. Ho parlem per veure si es pot 
fer.  
 
Rosa Díaz, en nom de menjador 
Jornada grega: passen fotos a comunicació. 
Avui han menjat seitó i ha anat molt bé. 
 
Emma Tort, en nom d’extraescolars 
-Medalles per a la festa del dia 1/06: han enviat el pressupost a la junta. Són 284 medalles. S’acorda 
que facin ja la comanda de l’opció més pràctica, en copia a tresoreria i junta perquè fem el pagament. 
És per al dia 1.  
-29 maig- segona reunió del casal i colònies. Inscripcions obertes a tothom. Es farà al menjador. 
Caldrà acollides prèvia inscripció, abans del dia 27.  
-Dossier extraescolars– s’ha d’actualitzar. Les inscripcions s’han d’obrir a principis de juny. Anna 
ajudarà a actualitzar-lo. S’ofertarà scratch, i dibuix, a primària, com a novetats. 
 
Mayra, en nom de solidaritat 
-Els sabors del Torrent: activitat en què les famílies porten coses de menjar i els diners aniran per a 
una ONG. Es pregunta si s’ha de demanar permís per fer la festa. Sabran dijous el nom i l’ONG.     
-Banc d’aliments – falta concretar xerrada.  
-Sahara Horta- Eli vol fer una xerrada el 30 de maig per explicar el projecte.  Eli ho parlarà amb la 
Sonia.  
-Ja s’han recollit els taps de Seur.  
 
Mona, en nom de socialització 
Per al curs que ve hi ha molts canvis. Per exemple, no hi haurà llibres de mates, tindran quadernets.  
Té 5 mares voluntàries per ajudar. La reunió amb les famílies de P5 serà el 4 de juny, a les 16.45 h. 
S’ha de demanar acollida. Hi ha famílies que no han entès el missatge.  
Els lots es fan a finals de juny. Enguany la flauta va dins del lot, a partir de 3r, perquè tothom tingui 
la mateixa.  
Agendes- la Sònia ha trobat una agenda més xula i més barata. Es demanarà a un pare que 
personalitzi la portada.  
Quota soci AMPA: per socialitzar, s’haurà de fer transferència a partir del 5 al 30 de juny. No es 
domicilia.  
Pagament socialització: també per transferència o targeta solidària. Dates: Des de l’1 de juliol al 6 de 
setembre.  
Ara treballem amb La Galera i Mona els ha parlat per veure condicions.  
Agendes d’infantil – L’AMPA les regala a l’escola. Mirar si n’hi ha prou o se n’han de demanar més.  
Les etiquetes les posarà cada nen els primers dies.  
 
Mona, com a biblioteca 



 
Club de lectura – s’han fet 4 llibres i 4 pel·lícules aquest curs. Faran reunió amb la Sílvia per organitzar 
el curs que ve. També han parlat amb Jordi Font per ajudar a fer el llibre multilingüístic.  
 
Comunicació 
Repetim la crida per buscar gent.  
 
Acabem reunió a les 22.45 h.      
 
 
 
  
 
 
 


