
 

 

Acta Junta de l'AMPA de l'Escola Torrent d'en Melis 4 de maig 2022 
Hora inici: 19:00 h  

Reunió no presencial, via Google Meet 

 

Assistents:  

Junta AMPA, Comissió Menjador, Comissió Festes, Comissió extraescolars i 

Comissió Comunicació. 

 

Comissió Menjador: 

 

Seguint amb la celebració de jornades tradicionals destacades, hem celebrat 

Sant Jordi amb els infants i amb la realització d'activitats pedagògiques 

relacionades amb la temàtica de la Rosa, El llibre, i el Drac. 

 

Es comenta que famílies de P3 vam demanar reunió a Aramark amb l'equip on 

hi era la  seva coordinadora, el seu supervisor i la supervisora pedagògica per 

resoldre dubtes, i ens vam veure amb una única persona assistent que a més 

era una de les delegades que va venir més pel paper de delegada i no pas 

mare que tingui queixa o preocupacions, ja que ella va dir que estava contenta. 

Es va explicar que la cuinera sempre té en compte els ingredients del menú 

però ho adapta a l'edat dels infants, no vam tenir cap queixa del menjar. 

 

Destaquen que el 19 de Maig es farà jornada d’Andalusia i que els infants ja 

estan realitzant activitats relacionades amb la jornada. 

 

Tema pantalla, una mare es va dir que s'està utilitzant pantalles i que no és 

gens pedagògic. Des de comissió de menjador volem destacar que l’ús de 

pantalles també es pedagògic si es fa en una mesura justa i amb l'objectiu de 

treballar valors o obrir debats amb els infants. A nivell del centre s'utilitza 

pantalles quan plou i no totes les classes ni tampoc tots els nens, ja que alguns 

fan manualitats, jocs de taula, o qualsevol activitat que s'ofereixi. No obstant la 

seva coordinadora està fent un seguiment perquè els monitors fessin un bon ús 

en quant a freqüències i no en temàtica utilitzada. Insistim que només són en 

dies de pluja, la resta de dies fan les activitats dirigides . 



 

 
 

Comissió Festes:  

 

La festa de final de curs es farà el 17 de juny. 

No passarem informació a les famílies fins que no hagi passat la festa 

d’extraescolars perquè la gent no es confongui. 

La festa constarà de: 

* Cursa al Martinenc 

* Jocs de cucanya 

* Festa Escuma 

* Festa Holi 

* Concert del grup Punkgrossos 

* Sopar 

Comissió Solidaritat: 

Participarà a la festa d’extraescolars amb menjar de diferents països. 

Participarà a la festa de final de curs ofertant begudes. 

 

Comissió Extraescolars: 

Les inscripcions al casal són fins al dimarts anterior a la setmana a realitzar, 

sempre que hi hagi places. 

Es va fer una reunió per explicar com fer les inscripcions i com realitzar la 

sol·licitud de beca. 

Les tardes de juny: Gestió Club ofereix totes les tardes des del 7 de juny al 22 

de juny per 49euros 

Encara està pendent quina cobertura s’oferirà per a les tardes de setembre. 

Festa d’extraescolars: 

21 de maig al matí. 

Homologació de JUDO per poder demanar beca per a l’extraescolar per al curs 

vinent (2022-2023) 

Agendes: es faran des de l’escola amb la portada del Melis. Aquestes es 

vendran a l’AMPA. 



 

 
S’acaba la reunió a les 19:57h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


