
 

 

Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 17 de març 2022 
Hora inici: 19:00 h  
Reunió no presencial, via Google Meet 
 

Assistents:  
Junta AMPA, Comissió Menjador, Comissió Festes, Comissió Comunicació i 
Comissió Escola Digna. 
 

Comissió Menjador: 
S’ha celebrat les jornades gastronòmiques de les Illes Balears (amb menú amb 
productes  de denominació d’origen) i les activitats de decoració i coneixença 
de l’entorn. 

Per altre banda es va celebrar Carnestoltes amb els infants, on el propis 
monitors van formar part de la gresca i es van disfressar. 

Sense oblidar la jornada del dia de la dona on vam treballar aquesta temàtica 
amb els infants per mitjà de xerrades participatives i murals. 

Es segueixen fent activitats dirigides. 

En el cas de canvis de menús sempre s’ha avisat a les famílies a través dels 
canals de comunicació. 

El dies de vaga: dimarts 140 i dimecres 180 alumnes. 

Recordem que tenim un percentatge força elevat de pagaments pendents, que 
a partir del segon mes no podrien fer ús del menjador, malgrat això Aramark ho 
està assumint per ampliar aquest marge a les famílies que ho necessiten i que 
els infants puguin seguir fent ús del servei. 

Les queixes rebudes han estat puntuals que ja han quedat tancades i 
solucionades. 
 

Destacar que no hem rebut queixes del menjar. 
 

Es recorda que qualsevol queixa, dubte o aclariment s’ha de fer per escrit al 
correu electrònic corresponent: amer-anna@aramark.es.  
 

Comissió Festes:  
La comissió de festes està mirant diferents opcions per a la festa de final de 
curs. A la reunió es proposen algunes idees. 

 



 

 
 
 
Comissió Extraescolars: 
Les portes Obertes d’extraescolars seran el 21 de maig 2022. 

Casal d’estiu:  es farà amb Gestió Club amb la temàtica Continents del Món: i 
sobre aquesta temàtica es treballarà la sostenibilitat, la natura, la cultura, etc... 
Amb el fil conductor de que som uns exploradors que anem descobrint 
continents cada setmana. 

A partir del dia 23/04/2022 comença el termini per sol·licitar beca on-line. 

Es farà reunió informativa per a les  famílies, la setmana del 19 al 22 d’abril, 
encara no hi ha data concreta. 

Les dues sortides de tot el dia que es faran són: Tibidabo i Illa Fantasia. 

 

Les acollides de tarda per al mes de juny: estan pendents  que Gestió Club 
passi la oferta. 

Acollides de tarda de setembre: s’està mirant de fer-ho amb Aramark, ja que 
serà més econòmic i els monitors poden seguir amb les activitats ja iniciades. 

 

Festa de final de curs d’Extraescolars: prevista per al dissabte 21/05/2022. 

 

El servei de biblioteca serà només per a socis de l’Ampa pel proper curs. 

 

Es proposa una activitat extraescolar de reforç de matemàtiques. 

 

Com que l’any vinent en un principi no hi haurà  socialització de llibres, creiem 
que serà difícil que les famílies siguin sòcies de l’AMPA abonant els 55 euros 
anuals per família, per aquest motiu es proposen/busquen idees per atraure a 
les famílies per a que es facin socis de l’AMPA:  

 Diferenciar el preu de les extraescolars per a socis o no socis de l’AMPA. 

 El servei de biblioteca seran només per a socis de l’Ampa pel proper curs. 

 

Comissió Solidaritat: 
Per a la recollida de Ucraïna ja no s’accepta roba, però menjar i medicaments 
si que es segueixen recollint. Ha estat tot un èxit! 



 

 
 

 

Des de la Comissió es vol deixar en préstec els ordinadors que es van comprar 
a través de l’AMPA per a ús durant els confinament. S’està valorant deixar-los  

 

 

per fer ús per fer deures. El préstec seria com el dels llibres de la biblioteca 
amb un contracte de responsabilitat i amb temps limitat. 

 

Comissió Escola Digna: 

Una mare vol valorar altres possibles empreses de gestió de menjador, però cal 
preguntar si aquestes empreses es faran càrrec de les despeses i desperfectes 
que es puguin ocasionar a la cuina, si tenen proposta  i supervisió pedagògica i 
si es faran càrrec dels impagats i durant quan de temps ho assumeixen. 

Pacificació del carrer, es segueix treballant. 

També es fa referència a que aquesta setmana dimarts i dimecres hi havia 
mobles aprop de l’entrada de P3-P4, es va trucar per telèfon a l’Ajuntament per 
a que fossin retirats. Es farà seguiments amb fotografies si es torna a repetir. 

La Michelle es proposa per a col·laborar amb la comissió de Comunicació. 

 

S’acaba la reunió a les 20:10h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


