
 

 
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 6 d’octubre 2021 

Hora inici: 19:30 h  

Reunió no presencial, via Google Meet 

Assistents:  

Junta AMPA, Comissió Menjador, Comissió Festes, Comissió Comunicació, 

Comissió Socialització, Comissió Extraescolars i Comissió Escola Digna. 

Escola: 

Valoració de P3, hi ha dues classes de 17 alumnes. Des de direcció s’ha 

demanat un màxim de 20 alumnes. Les famílies han visitat l’escola en grups 

reduïts. Està previst que també es faci amb les famílies de P4. 

Al consell escolar es va decidir fer colònies cada any amb un 70% de quòrum. 

Ha tingut molt bona rebuda l’ús de la música per a les entrades i sortides. La 

música la trien els alumnes. 

Obres: 

S’ha fet canvi de mobiliari a P3 i P4. La migdiada la fan al gimnàs. 

S’ha pintat l’escola. 

S’ha reformat el gimnàs. 

Manca pintar el mural del pati i alguns dels jocs i després es posarà el 

rocòdrom. S’ha de reactivar el grup que hi havia de voluntaris per a pintar. 

L’escola torna a formar part de Patis Oberts, els dissabtes de 16:30 a 19:30h. 

Comissió Menjador: 

Fa una setmana es va fer una auditoria. Va haver-hi una bona puntuació 

respecte el mobiliari i bacteriologia. 

Seguim demanant al Consorci les obres de Cuina i banys. 

Comissió Festes:  

Nadal: proposarem als alumnes que facin una manualitat i després guarnirem 

l’arbre que es va comprar l’any passat amb totes elles al vestíbul. Cada cicle 

farà una manualitat. L’entrada de P3-P4 també es guarnirà. 

A causa de la pandèmia, de moment la festa de carnestoltes no es podrà 

realitzar, al no poder mantenir els grups estables. 



 

 
Esperem poder fer la festa de final de curs, depenent de l’estat de restriccions 

per la Covid’19. 

La comissió de festes farà una nova pancarta per a la Festa de final de curs, 

que utilitzarà escola i AMPA. 

Comissió Comunicació: 

Es vol potenciar més l’ús de les xarxes socials per donar a conèixer l’AMPA, 

l’escola, projectes, ... 

Tresoreria: 

S’han pagat menys quotes de l’AMPA que el darrer any. 

Comissió Llibres i Socialització: 

Queden agendes de l’escola que es venen a l’AMPA per 3,50€. 

Es retornaran els llibres que tenim (es quedaran 1 o 2 lots per cada curs per si 

hi ha famílies nouvingudes) 

La tasca de socialització de revisar, folrar i preparar lots va ser molt ràpida ja 

que amb les obres tots els llibres estaven a la biblioteca. 

Comissió Extraescolars: 

Casal d’estiu: es van fer 570 inscripcions i cap cas de Covid’19. 

Molt bona valoració general. Les úniques queixes han estat per les obres que 

s’estaven fent a l’escola i el menjar. 

Hi ha molt bones inscripcions per a les extraescolars.  

No es faran ni dibuix ni ball a Infantil. 

Si no es fa exhibició a les famílies es faran vídeos i es penjaran al web. 

S’intentarà fer una millor gestió aquest any, penjant vídeos de totes les 

extraescolars. 

Es demana que s’inclogui al dossier d’extraescolars quin material es necessita: 

kimono, patins, ... 

BEQUES: cada família ha de gestionar la beca de l’alumne a través de l’IDCat. 

Solidaritat: 

S’ha allargat la recollida de material escolar pel Casal dels Infants fins al dia 15 

d’octubre. 

Vindrà un nen del Casal dels Infants per fer una xerrada als alumnes. 



 

 
 

La Fàtima Itzel Lopez proposa crear una nova Comissió per a potenciar donar 

visibilitat a la diversitat cultural que hi ha al Torrent. Aquesta comissió pot estar 

relacionada amb Solidaritat. A la propera reunió la Fàtima presentarà els 

objectius i propostes de la nova comissió. 

Comissió Escola Digna: 

Hi ha una sèrie de temes pendents: 

1. Protegim Escoles, es presentarà un avant projecte. 

2. Canvi AMPA – AFA 

3. Consell escolar: s’han de renovar els càrrecs. El 25/10/21 hi ha reunió i 

se’ns informarà. 

4. Continuarem participant en la comissió d’AFES  del barri. 

5. Fer l’enquesta del menjador. Des de la comissió de menjador s’informa 

que l’enquesta es va passar als alumnes i queda pendent fer les 

valoracions. 

Es demana que totes les ACTES de l’AMPA estiguin penjades al web de 

l’escola en comptes d’enviar el document per e-mail. 

 

ROCAGUINARDA: cooperativa del carrer Xiprer. Si l’AMPA s’hi associa totes 

les famílies se’n beneficiaran. 

 

 

 

 

S’acaba la reunió a les 21:15h 


