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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. Temes diversos: 

a. Festa Major 

b. Revista Era 

c. Entrades i Sortides 

d. Hort de l’Artur 

e. Segona línia 

6. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea per a la seva aprovació 

S’ha llegit i  s’aprova.  

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 
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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 . 

 

 

 

Dins de l’apartat del menjador, es parla que degut a l’increment d’infants a P3, s’ha hagut de 

fer una modificació per a que tots poguessin cabre sense problemes, això ha significat la 

compra de material (taules i cadires). Aquesta despesa l’ha feta Àmbit Escola, i com que el 

material en fa ús l’escola es va arribar a l’acord que en cinc anys l’escola en seria la 

propietària. El cost del material va ser de 2.500€, i en el cas que l’AMPA decidís rescindir el 

contracte amb Àmbit Escola, els tornaria la part proporcional segons la següent taula: 

 

Curs Quantitat a tornar 

2015 – 2016 2.500€ 

2016 – 2017 2.000€ 

2017 – 2018 1.500€ 

2018 – 2019 1.000€ 

2019 - 2020 500€ 

 

A la comissió d’Extraescolars, es destaca que es va dir que a la sortida d’angles les nenes i nens 

s’acompanyarien de tornada des del Lola Anglada a l’Artur Martorell i no es fa. Es va acordar 

de parlar amb Àmbit Escola. 

Respecte la piscina es va posar en dubte alguns del mètodes que usen, es va aconsellar que les 

famílies parlessin directament amb els responsables de la piscina. 

Dins de la socialització es va comentar que el pas que es faria seria de comprar diccionaris, ja 

que són necessaris. 

Es van demanar voluntaris per anar a les reunions que es fan amb salut per així poder estar a 

cas del que s’està fent i poder pressionar per ampliar l’horari de pediatria del CAP Martí i Julià. 

 

Es nomena la nova secretària, la Núria Redón. 

 

3. Pressupostos curs 2014-2015 i previsió 2015-2016. Quota AMPA. 

El tresorer exposa la memòria econòmica del darrer curs 2014-2015 que es salda amb un resultat 

negatiu de l’exercici de -1.413,19€ que deixa la tresoreria de l’AMPA en 6.860,19€ en positiu. 

S’aproven els pressupostos del curs actual 2015-2016. 

En aquests pressupostos s’inclourà l’augment de quota de 3€ trimestrals, fent un augment total 
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de 9€ a l’any. 

Aquest increment és necessari degut a que les ajudes a les escoles han minvat en els últims anys 

i actualment no es disposa de cap subvenció. La quota de 50€ mensuals està comptabilitzada 

des de fa 9 anys on les subvencions que es rebien eren d’uns 6.000€ i no ha pujat, i aquest fet fa 

que si seguim amb els mateixos serveis que oferim actualment, en dos cursos la tresoreria de 

l’AMPA quedaria en negatiu. 

S’aprova aquest augment de quota per unanimitat. 

Es dóna el consell d’anar pujant la quota segons l’IPC de l’any, aquesta pujada s’hauria 

d’aprovar a cada assemblea ordinària. 

 

4. PILA: Plataforma Institut Lola Anglada 

La plataforma exposa l’estat actual de la situació, com avancen les reunions i següents passos 

a fer. 

 

5. Temes diversos: 

a. Festa Major 

b. Revista Era 

c. Entrades i Sortides 

d. Hort de l’Artur 

e. Segona línia 

Es recorda que els cursos de 3r i 4t hauran de coordinar-se per a preparar la festa major. 

Es demana un voluntari per ajudar a fer la revista Era 

Respecte les entrades i sortides, es demana ordre a les famílies quan vagin a buscar a les seves 

filles i fills, només els de P3, P4 i P5 poden entrar a dins el recinte a buscar-los i la resta de famílies 

han d’esperar a fora. 

Es parlarà amb l’escola per a que els professors i el bidell es coordinin, ja que alguns cops es 

tanca la porta abans que surtin totes les classes. 

Es demana que no s’entri el cotxe a sobre la vorera de davant l’escola. 

 

 

 Secretària   El President  

 

 

 

 

 Núria Redón            Pepe Oncins 

                      Vist-i-plau 
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