
AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DEL CEIP ARTUR MARTORELL

Caràcter: Ordinària      Lloc: Menjador  del  CEIP  Artur

Martorell

Data: 9 de Novembre de 2016            Horari: 21,00 h a 00,30 h

Assistències: 

Saray Pacheco P4B Jordi Roger P3 Oscar Alda P5

Gerard Fortea 4B Alex Gallego P5 Oriol Suñé P5 i P3

Susana Romero 1 i 6 Pau Forn 4 i 6 Sonia Reverte 5

Eli Comorera 2 Núria Piè P5 Isabel Pujades P5 i 3

Marta Fuster P5 i 3 Pilar Suarez P5 i 1 Marta Calaf 2 i 5

Jordi Amat 5 Ekaitz Garate P4B Alberto Navarro P4B

Marta Rosell P4B David Taura P4B David Rodriguez P4A

Neus Caylà P3 Maria Teruel P3 i 3 Mireria Farrés 6A

Paul Jorna 5 i 6 Nur Redón P5 David Cabre P5

Xavier Monés 2, 4 i 6 Pepe Oncins 4 Núria Belaño P4A

Dvid Alamo P4A Marc Fíguls 1,4 i 6 Maira Vidal 2

Jordi Noguera 2

ORDRE DEL DIA

 

1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea per a la seva aprovació
2. Revisió de les comissions i Canvi de Càrrecs
3. Pressupostos curs 2015-2016 i previsió 2016-2017. Quota AMPA.
4. PILA
5. Eleccions Consell Escolar
6. Temes diversos:

a. Revista Era
b. Renovació de Càrrecs
c. Entrades i Sortides
d. Concert de Nadal
e. Projecte Escola Nova 21

7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea per a la seva aprovació

S’ha llegit i  s’aprova. 
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2. Revisió de les comissions i Canvi de Càrrecs
Cada  vocal  explica  com s’ha  anat  desenvolupant  durant  aquest  any  cadascuna  de  les

comissions.
 Biblioteca: A part de les responsables hi ha 6 pares/mares que fan reforç i actualment

la Biblioteca obre les portes de Dilluns a Dijous de 16:45 a 18:00

Activitats que es desenvolupen, l’hora del conte, folrar llibres, organització concurs

punt de llibre, Sant Jordi, Reposició de llibres...

 Extraescolars: Gestionada per Àmbit Escola, cada curs es presenta un llibret a tots els

pares/mares de l’escola amb l’ informació corresponent a totes les activitats que es

realitzen  depenen de la  demanda algunes extraescolar  no es  poder  realitzar  per

manca d’alumnes inscrits..
 Menjador:  Propera  reunió  de  Menjador  serà  el  25  de  Novembre,  on  assistiran  la

responsable de menjador Eva, el dietista  Robert Amat, i Monitors, hi haurà servei de

canguratge per qui ho necessiti.
S’explica que depenent dels torn de menjador, l’estona que els  nens no tenen res,

s’ha introduït un temps per jocs dirigits, al principi als nens els hi costava entrar en el

jocs, però actualment es un temps que el disfruten molt.
 Socialització;  Com  sempre  una  comissió  que  no  es  para  de  moure,  on  les

responsables parlen amb l’escola dels material necessaris i amb aquesta informació

parlen directament amb tresoreria per mirar quin es el camí més adient per poder

dur a terme les mancances. Aquest curs s’ha sol·licitat una subvenció a través de

l’Ajuntament amb el tema libres de text.. encara que la nostra escola no treballem

dia a dia amb ells, esperem rebre noticies aviat i es comunicarà com sempre a tot els

pares i mares de l’escola.
 Obres: En aquets moments la comissió d’obres està dedicada a  l’ insonorització del

menjador. I han varies opcions però en definitiva la resposta es que l’única manera

de millorar seria posant uns panels (instal·lació) que absorbeixen el so que es crea.
Es tractaria de posar unes plaques especials de 60*60 on l’efecte del rebot del so al

menjador amb aquests plaques es reduiria entre un 50 i 60% aproximadament. Els

pressupostos actualment rebuts consten entre 2000€ i 2600€ amb muntatge inclòs.
 Drac  Flaix:  Comissió  representada  per  molt  pares  i  mares  de  l’escola  que  volen

donar-li vida al drac Flaix durant tot el curs escolar. El nostre estimat Drac a rebut

unes  millores  espectaculars  gràcies  al  equip  de  la  comissió.  Actualment  s’està

plantejant de celebrar l’aniversari del Drac Flaix cada any amb una xocolatada al

Desembre, es concretarà si la primera celebració serà el Dijous dia  1 de Desembre a

partir de les 16:30 .

També s’està estudiant la possibilitat de quan surti el Drac Flaix pugui fer-ho amb

l’acompanyament d’una Batukada. S’anirà informant.

 Comunicació  i  Web:  Els  responsables  d’aquesta  comissió  ja  estan  començant  a

organitzar  la nova web de l’Ampa de l’Artur Martorell.  També es va parlar de poder

tornar a engegar un projecte de l’Ampa a través de la xarxa social Facebook o Twitter

.
 Medi  Ambient:   Segueixen amb la iniciativa del  seguiment  de caixes  niu  i  l’hort.
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Actualment es realitzen activitats un Dilluns de cada 2 ó 317:00 a 18:00.  S’envia

sempre informació a totes les famílies quan l’activitat es possible.

3. Pressupostos curs 2015-2016 i previsió 2016-2017. Quota AMPA.
El tresorer exposa la memòria econòmica del darrer curs 2015-2016 

PRESSUPOST CURS 
2015-16

INGRESSOS  REAL
DESVIACI
Ó %

quotes ampa
    50.979,71 
€ 

52.130,0
0 1.150,29 2,26%

quotes colònies
    25.393,00 
€ 

27.011,0
0 1.618,00 6,37%

festa major
       7.500,00 
€ 7.175,04 -324,96 -4,33%

revista l`era
          250,00 
€ 150,00 -100,00 -40,00%

TOTAL
    84.122,71 
€ 

86.466,0
4 2.343,33 2,79%

DESPESES   REAL 

 
DESVIACI
Ó  % 

aportació 
escola

    43.268,00 
€ 

41.994,0
0 -1.274,00 -2,94%

colònies
    27.719,00 
€ 

28.517,3
4 798,34 2,88%

piscina
       3.659,00 
€ 2.563,26 -1.095,74 -29,95%

festa major
       5.000,00 
€ 3.757,59 -1.242,41 -24,85%

comissió caixa
          650,00 
€ 389,69 -260,31 -40,05%

revista l`era
          850,00 
€ 565,13 -284,87 -33,51%

ampa
          400,00 
€ 505,81 105,81 26,45%

fapac
          267,00 
€ 267,35 0,35 0,13%

web
          158,00 
€ 52,50 -105,50 -66,77%

fampas
             50,00
€ 50,00 0,00 0,00%

altres
          400,00 
€ 0,00 -400,00 -100,00%

TOTAL 82.421,00
78.662,6

7 -3.758,33 -4,56%

SALDO INICIAL 6860,19
BALANÇ CURS 7803,37



AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

SALDO FINAL 14663,56
S’aproven els pressupostos del curs actual 2015-2016.

PRESSUPOST CURS 2016-17

INGRESSOS  REAL
DESVIAC
IÓ

quotes ampa
                      
68.635,00 €   

impagats ampa(3%)
-                      
2.059,10 €   

quotes colònies
                      
24.300,00 €   

impagats colònies (1,7%)
-                          
413,00 €   

festa major
                        
7.000,00 €   

revista l`era
                            
250,00 €   

TOTAL
                      
97.712,90 € 0,00

-
100,00

%

DESPESES    

aportació escola
                      
62.259,00 €   

colònies
                      
23.569,90 €   

piscina
                        
3.659,00 €   

festa major
                        
5.500,00 €   

comissió caixa
                            
650,00 €   

revista l`era
                            
600,00 €   

ampa
                            
400,00 €   

fapac
                            
267,00 €   

web
                            
158,00 €   

fampas
                              
50,00 €   

altres
                            
600,00 €   

Insonorització menjador
                        
2.500,00 €   

TOTAL 100.212,90 0,00

-
100,00

%

SALDO INICIAL 14.663,56
BALANÇ CURS -2.500,00



AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

SALDO FINAL 12.163,56

Els impagats del curs 2015-2016 han baixat d’uns 3.000€ a uns 2.000€ 
Assumim  com  Ampa  la  despesa  de  la  insonorització  del  menjador,  però  seguirem

pressionant a Infraestructures (ICF) la seva subvenció.

S’anomena com a Tresorers Andreu Solà i Xavier Monés

4. PILA: Plataforma Institut Lola Anglada
La plataforma exposa l’estat actual  de la situació,  com avancen les reunions i  següents

passos a fer. Tota l’escola estarà pendent de si en algun moment es necessita fer pressió per

tirar endavant aquest projecte que tan i tant es necessita.

5. Eleccions Consell Escolar:
Formar part del Consell Escolar implica poder anar a un parell de reunions durant el curs

escolar de 17:00 a 19:00 de la tarda.
Es necessiten 3 pares més 1 representant d’Ampa.
Es recorda que les votacions es faran el 30 de Novembre a l’escola i  les taules estaran

obertes en els següents horaris.
Mati: de 08:00 a 09:15

de 12:30 a 13:00
Tarda: de 14:45 a 15:15

De 16:45 a 18:15

6. Temes diversos:
a. Revista Era:

Contingut fet per sisè. Muntatge realitzat per els pares i mares (maquetació). S’ha de

coordinar  amb  el  professorat  (Montse  Diaz)  per  poder  organitzar  i  buscar

gent/empreses que vulguin anunciar-se a la revista. Es comenta de fer una proposta

on els nens de sisè puguin anar a l’impremta a imprimir i maquetar ells mateixos en

dos trons. S’acabarà de parlar i organitzar si al final es fa.

b. Renovació de càrrecs.

S’anomena  com a Presidenta a Marta Calaf

S’anomena coma Vice-Presidenta a Isabel Pujades

c. Entrades i Sortides
Descontrol a l’hora de les sortides ja que els pares es posen davant de la porta i els

pares que es queden a la Pineda no veuen els seus fills, S’intentarà organitzar de

manera que els pares no estiguin davant la porta sinó que estiguin a la part del

camp.
d. Concert de Nadal:

Es farà cridar per que algun pare i mare que disposin de càmera de vídeo en HD

puguin gravar el concert de Nadal que es el 22 de Desembre.
e. Projecte Escola Nova 21

Respecte als dubtes que hi havia entre els pares del perquè  no estem apuntat al

projecte Escola Nova 21, es comenta que es perquè ja som Escola 21 actualment, ja

que treballem per projectes, tanmateix es seguirà mirant com va evolucionant aquest

tema ja que en  aquest moments requereix un sobreesforç que la nostra escola no
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pot  assumir.  Actualment  l’escola  Artur  Martorell  està  més  avançada  que  altres

escoles, i com a tal volem consolidar el projecte que estem fent a l’escola que tant

estem defensant.
7. Precs i Preguntes.

Es comunica que la Festa Major serà el 7 d’Abril si no hi ha cap inconvenient.

Fi de l’Assemblea a les 00:30.

Secretària El President 

Núria Redón          Pepe Oncins

                    Vist-i-plau
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