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ACTA DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP ARTUR MARTORELL 
 
Caràcter: ordinària              Lloc: menjador del CEIP Artur Martorell 
Data: 16 de gener              Horari: de 21:00 a 22:40 
 
 
Assistències: 
 
Marta Calaf (cinquè i segon)  Marta Rosell (P4) 
David Rodríguez (P4)   Sònia Reverte (cinquè) 
Mireia Farrés (sisè)    Elisenda Comorera (segon) 
Pau Forn (sisè i quart)   Neus Caylà (P3) 
Xavier Monés (sisè, quart i segon) Jordi Roger (P3) 
Paul Jorna (sisè i cinquè)   Pepe Oncins (quart) 
Jac Cirera (P5)    Isabel Pujadas (P5 i tercer) 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. 

 
2. Presentació dels nous càrrecs de la Junta. 

 
3. Roda informativa de les diverses comissions. 

 
4. Festa Major de l’escola. 

 
5. Precs i preguntes. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
S’inicia la reunió a les 21 hores i 10 minuts i s’aprova l’acta de l’anterior reunió. 
Marta Calaf es presenta com a nova presidenta de l’AMPA i mostra un organigrama dels 
diferents càrrecs de la junta i de les comissions. 
 
 
 
3. Comissió de Medi Ambient 

 
En Jac Cirera explica en què consisteix l’hora del parc. Parla de la disposició de la caseta del 
parc, cedida per segon any consecutiu per l’Àrea Metropolitana. Parla dels avantatges que 
ha supostat per l’escola haver presentat aquest projecte del parc.  
L’escola com a tema cultural va fer la petició d’una càmera de vídeo amb la intenció de fer 
activitats en el parc. Amb aquesta càmera es realitzaran vàries activitats des de l’escola. 
Xavier Monés proposa fer un seguiment de les diferents estacions de l’any en el mateix parc, 
diu que es podria fer una gravació diària en punts seleccionats. 
Jac Cirera i Isabel Pujadas fan una molt bona valoració de les activitats que es van fer el 2016 
amb la Comissió de Medi Ambient. L’assistència ha estat molt bona i comenten que aquest 
any es seguirà amb més activitats per nens i adults. 
Jac Cirera diu que el proper dia 23 de gener hi ha prevista una activitat de 5 a 6 de la tarda, 
“els mussols del parc”. 
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Compostatge 
 
En Marc Fíguls no ha pogut assistir però en Jac Cirera comenta que Àmbit Escola i l’escola 
recolzen el projecte i tira endavant.  
 
Comissió d’obres 
 
Durant la reunió s’ha pogut comprovar els bons resultats de les millores que la setmana 
passada es van fer en el menjador de l’escola. Es dóna les gràcies a Jordi Roger i Neus Caylà 
per la bona feina. 
 
Jordi Roger explica que queden uns plafons per col·locar, ja que s’està valorant l’afectació 
d’una esquerda en el lloc on van col·locats. 
Sembla que l’esquerda no sigui important, una vegada confirmat, es col·locaran els plafons. 
 
Comissió de menjador 
 
La Mireia Farrès explica que ja s’ha parlat amb l’empresa Àmbit Escola dels cobraments 
mensuals i dels reintegraments. Comenta que en principi no es tornaran a produir errors. 
 
Comissió de comunicació 
 
El vídeo de Nadal ha estat gravat per un càmera de TV3 i ens faran el muntatge. A finals de 
febrer estarà editat i es podrà penjar al web de l’escola i fer-ne difusió. 
 
Es comenta que a la web es podria fer més difusió de les activitats que es van realitzant i/o 
penjar-hi més esdeveniments, etc. 
Per tal que tothom hi pugui penjar esdeveniments/activitats es decideix que en Paul donarà 
d’alta (registrarà el correu) a un membre de cada comissió. Aquest serà l’encarregat de 
penjar el que s’acordi des de la comissió. 
Es passa un llistat a en Paul amb les persones responsables de penjar esdeveniments o 
activitats a la web. 
 
El llistat és el següent: 
 
Presidència: Marta Calaf 
Comissió menjador: Susanna Xiol 
Comissió Medi Ambient: Jac Cirera 
Comissió extraescolars: Susanna Xiol 
Comissió socialització: Àlex Gallego 
Comissió comunicació: Paul Jorna 
Comissió biblioteca: Sònia Reverte 
Comissió PILA: Núria Piè 
Comissió Drac Flaix: Maira Vidal, Rubén Cobos 
Comissió Obres: Jordi Roger 
 
 
Comissió PILA 
 
En Paul comenta que el dia 21 de febrer els pares i mares de sisè estant convocats a l’institut 
Pompeu Fabra per assistir a una xerrada sobre el projecte educatiu de l’institut. 
Per part de la PILA, s’està esperant la propera reunió durant el mes de gener juntament amb 
el departament d’ensenyament i l’ajuntament. D’aquesta trobada s’espera que en surti més 
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informació: es demanarà que es faci una reunió informativa conjunta amb les famílies de 6è 
de les dues escoles adscrites, que s’informi quin tipus d’institut serà, quina línia metodològica 
seguirà, si ja es té adjudicada la direcció..., i tot el que calgui i es vulgui saber per part de les 
famílies. 
La Rua del Carnestoltes que s’ha fet aquests darrers anys i que ha organitzat la PILA juntament 
amb l’AVV de Canyadó, es farà el dia 24 o 25 de febrer en funció del  què faci l’escola Lola 
Anglada (pot ser que facin la festa de carnestoltes de l’escola divendres a la tarda). 
 
Festa Major 
 
La Sònia Reverte mostra la memòria que va elaborar l’any anterior, amb la col·laboració dels 
responsables de les comissions de la Festa Major, on hi consta tot el procediment i coordinació 
de la Festa.  
Aquesta memòria serà l’eina de treball per coordinar la festa major d’aquest any 2017. 
 
Es comenta que el primer de tot és fer una reunió amb els delegats de tercer i quart i direcció. 
A la reunió també hi assistirà la coordinadora de l’any anterior. 
La reunió es farà aquesta mateixa setmana. 
Després de la reunió amb direcció, els delegats de tercer i quart hauran de convocar una 
reunió amb els pares i mares de cada curs per tal de crear les comissions necessàries i buscar-
ne els responsables. 
 
S’ha de tenir en compte que la Festa Major serà el 7 d’Abril i que aquest any totes les dates 
s’han d’avançar.  
 
 
Subcomissió del Camí escolar 
 
La Marta Calaf va assistir a la reunió convocada per l’ajuntament i comenta que en aquesta 
reunió es va crear una comissió per iniciar el projecte pilot de camí escolar al barri de 
Casagemes on inclou les dues escoles públiques de la zona. En tenir la nostra escola el 
projecte del camí escolar pràcticament acabat (tan sols ens falta que l’ajuntament marqui a 
la via pública el recorregut), se’ns demana l’ajut a l’hora d’establir les diferents fases. Cal 
recordar que l’inici del projecte és de fa molts anys, on ja treballaven conjuntament les dues 
escoles. Al cap del temps l’escola Lola Anglada no va seguir en el projecte i l’escola Artur 
Martorell va continuar fent-ne un projecte de centre. En aquesta reunió es va establir que 
s’anirien concretant més reunions per anar avançant en el projecte. Des de l’escola i des de 
l’AMPA de l’escola Artur Martorell va demanar als membres de la comissió que respectessin el 
treball fet fins ara de l’escola i de l’alumnat d’aquesta i que si han de modificar el logo o 
semblant, que es respecti el que van treballar els nens i nenes de l’escola i no facin que hagin 
de tornar a començar. Més aviat que sigui l’altra escola i tota la zona que s’amotlli o no faci 
alterar el ja fet fins ara (tot i això també es va expressar la voluntat d’ajudar i adaptar-se en 
tot el possible amb la finalitat que el projecte s’acabi). En les següents reunions ja hi assistiran 
els membres de la comissió que són els que segueixen el tema. 
 
 
S’acaba la reunió a les 22:40. 
 
Vicepresidenta      Presidenta 
 
 
 
                             Vist-i-plau 
 
Isabel Pujadas      Marta Calaf 


