
 

 
Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 24 de novembre de 2021 

Hora inici: 19:00 h  

Reunió no presencial, via Google Meet 

Assistents:  

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

Comissió Socialització, Comissió Extraescolars i Comissió Escola Digna. 

 

Hi ha un grup confinat: 2on B. S’incorporen el dia 26/11/2021. 

Festa 28/11/2021: 

60 persones han comprat les entrades a data d’avui. 

No hi haurà entrepans però si pica-pica. 

No sabem si hi haurà cervesa fins a última hora. 

El pagament de les entrades serà en efectiu. 

La tarima es muntarà dissabte, es necessiten familiars per desmuntar-la dilluns 

al centre cívic. 

Reenviem cartell al grup de delegats per a fer-ne difusió. 

Comissió Menjador: 

S’han començat a fer activitats de tallers. 

Hi ha dies lliures i altres dies amb activitats dirigides. Alguns tallers són 

empatia, confiança, autoestima, ... i al temps lliure els nens escullen el joc. Els 

nens estan contents amb les activitats. 

La jornada de Castella La Manxa s’ha fet a nivell gastronòmic i cultural. 

Els familiars poden passar al menjador previ avís. 

Comissió Extraescolars 

Sol·licitud de beques per a extraescolars: 

- 1a convocatòria encara els manca pressupost. 

- 2a convocatòria fins al 22/11/2021 

Es farà casal de nadal al Martinenc amb descompte als del Martinenc i 

extraescolars de l’escola. 

Abans de Nadal es farà portes obertes d’extraescolars a l’escola, excepte judo i 

escacs. 



 

 
Es parlarà si en aquesta data es podria fer bar a càrrec dels de 6è. 

Comissió Solidaritat: 

A una família amb nens confinats se’ls hi ha donat un ordinador de Solidaritat. 

La recollida de joguines noves o usats en bon estat serà del 29 de novembre al 

15 de desembre. 

Comissió Festes: 

La setmana del 29 de novembre es traurà l’arbre per començar a decorar els 

vestíbuls. 

Comissió Escola Digna: 

Pacificació del trànsit: la guàrdia urbana no sol venir, hi ha molt trànsit sobretot 

d’accés al carrer Gènova. 

“protegim les escoles” s’han fet dues reunions amb altres escoles de la zona. 

Es va presentar un avantprojecte, estem a l’espera de resposta que serà a 

l’estiu del 2022. 

Comissió Comunicació: 

El proper curs la vanessa marxa de l’escola. Ella s’encarrega de les xarxes 

socials de l’AMPA. 

La reunió finalitza  ales 19:57h 

 


