
 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP ARTUR MARTORELL 

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Menjador del CEIP Artur Martorell 

Data: 12 de desembre de 2016               Horari: 21,00 h a 22:50 h 

 

 

Assistències:  

Susanna Xiol (P5)  Isabel Pujades (P5 i Tercer)  Marta Calaf (Segon i Cinquè) 

Jordi Roger (P3)  Oriol Núñez (P3)   Alex Gallego (P5) 

Oriol Llobet (P3)  Francesc Navarro (P5 i Primer) Marc Fíguls (Primer, Quart i Sisè) 

Pau Forn(Quart i Sisè)  Andreu Soler (Segon)   Paul Jorna (Cinquè i Sisè) 

Oriol Suñé (P3 i P5)  Oscar Alda (P5)   Pepe Oncins (Quart) 

Nur Redón (P5)  David Nicola (P3 i P5)   Maria Teruel (P3 i Tercer) 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

  

1. Resum Consell Escolar. 

2. Presentació per part de Marc Fíguls proposta compostatge 

3. Presentació per part de Quico Navarro proposta de batucada 

4. Traspàs de càrrecs de la junta. 

5. Resum comissió d’obres. 

6. Comptes Drac Flaix 

7. Reunió de delegats 

8. Precs i Preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1.-Consell Escolar: 

Es presenta com a representant de l’Ampa al Consell Escolar n’Oriol Suñé,  en surt na Blanca 

Fernández. Aquest càrrec és convenient perquè pugui assistir al major nombres de reunions del Consell 

Escolar per estar assabentat de tot i després poder-ho traslladar a l’AMPA. 

2.-Proposta Compostatge: 

Es tracta principalment de recuperar el projecte de l’hort que últimament està una mica abandonat. 

Lideren aquest projecte des de l’escola l’Arantxa i  la Rosa Maria, des de l’AMPA en Marc Fíguls. 

S’està discutint la possibilitat del canvi de localització de l’hort, és un projecte nou d’hort ecològic amb 
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compostador per obtenir el nostre propi adob. Seria interessant poder-lo ubicar darrera l’aula de 

música. 

El plantejament d’aquesta proposta és reciclar i realitzar-ne un projecte educatiu. 

El compostador seria fet amb palets; en  David Nicolau s’ofereix per facilitar-ne sense cap tipus de cost 

addicional. 

Requisits per dur a terme: 

-Seleccionar la matèria orgànica a través d’àmbit escola: monitors, cuiners... Se n’ha parlat amb ells i 

amb direcció i sembla del tot viable. 

-Seguiment periòdic de la temperatura i la humitat del compostador. 

Es presenta el projecte a l’AMPA i al Consell Escolar per la serva aprovació, només cal identificar la 

feina que pot ocasionar a l’escola,  a Àmbit Escola, als alumnes i als pares. 

3.- Proposta Batucada: 

Es tracta de fer un grup de persones que estiguin disposades a posar acompanyament a les sortides 

del Drac Flaix amb una batucada. 

Aquest grup s’anomenarà “Els timbalers del Drac”. 

Import total de 200€ que assoleix l’AMPA per poder dur a terme aquesta iniciativa. S’aprova el 

pagament en Junta. 

Assajos tots els dimarts d’abril: dies 4, 11, 18 i 25 d’ abril del 2017 a les 16:45h al pati de l’escola, pineda 

o gimnàs. 

A l’extraescolar  de batucada, no hi haurà inversió en material. Els que actualment es tenen són els 

que es faran servir per l’extraescolar  temporalment, i així els alumnes puguin provar si els agrada 

després d’un període de prova se n’haurien de comprar un. 

 

Primer assaig 4 d’ abril: Presentació i objectiu 1 o 2 ritmes. Conèixer el grup i assaig de dinàmiques. 

 

Segon assaig 11 abril: pràctica de dinàmiques i ritme 1. 

 

Tercer assaig 18 abril: ritme i caminar. Si va bé es comença amb el ritme 2. 

 

Quart assaig 25 abril: ritme i caminar.  

 

Proposta Calendari “Els timbalers del Flaix 

Febrer 2017: 

- Fer cartell promocional de la batucada el mes de febrer per animar a tothom. 

- Presentació de la proposta de batucada a les classes de 4t, 5è i 6è per reclutar alumnes i pares per la 

batucada. 

- Fer flyers pels pares a la sortida de l‘escola, fer difusió via delegats (correu electrònic) 

- En Ferran ens ha de passar la factura amb els dos venciments en 15 d’abril i 25 de maig de 100 €, 
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impostos a part cada un, i ens ha de donar el número de compte per l’ingrés. 

 

 

 

Març 2017 

Reunió amb en Ferran, en Pepe, la Susanna i en Francesc per acordar com fer l’extraescolar de 

batucada. 

Abril 2017: 

- Assajos a la pineda/gimnàs. 

- Concretar l’extraescolar pel setembre de 2017 amb la junta de l’ AMPA. 

Maig 2017: 

- Són les festes i toca sortir a tocar amb en Flaix!!!! 

Juny 2017: 

- Difusió extraescolar batucada a partir del setembre 2017, amb tots els detalls, horaris, cost, material, 

etc. 

 

4.- Traspàs de càrrecs de la Junta 

S’entreguen les claus i pendrive amb documentació i informació a la Marta Calaf, que agafa el càrrec 

de presidenta de l’AMPA, el president sortint és en Pepe Oncins. 

Es firmen totes les actes pendents. 

Es firma el certificat de renovació parcial de la Junta Directiva: 

Surt Pepe Oncins – Entra Marta Calaf com a presidenta. 

Surt Blanca Fernández – Entra Nur Redón com a secretària (a efectes des del novembre del 2015). 

Entra Isabel Pujades com a vicepresidenta. 

S’adjunten les actes on consten les renovacions per tal de fer-ho oficial. 

 

5.- Resum comissió d’obres: 

Obres al Menjador, pel tipus de muntatge, n’hi ha prou amb el permís de la Direcció. Estem esperant 

que la M. del Mar ens doni el vis-i-plau per començar entre el 4 i el 13 de Gener de 2017. 

 

6.-Comptes Drac Flaix: 

En Paul explica l’estat de la comissió econòmica del Drac Flaix. 

El tema de les samarretes que han fet des de la comissió del Drac el porta en Rubén. 

708€ ha estat el cost de 155 samarretes. 

Se n’han venut 67 el dia de la festa d’El Drac Flaix + 33 encarregades + 20 encàrrecs posteriors a la 

festa. 

Import total 960 €. 
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7.-Reunió de delegats: 

Es comenta que s’ha de fer reunió de delegats de cara al Gener. 

 

 

7.-Precs i Preguntes 

La Marta Calaf deixa la comissió de socialització i entra en Àlex  

 

 

 

 

S’acaba la Junta a les 22:50 , es concreta que la propera sigui després de les festes de Nadal , el 16 

de Gener de 2017 a les 21:00 al Menjador de l’escola Artur Martorell. 

 

 

 

 

 

 

 Secretària   La Presidenta 

 

 

 

 

 Nur  Redón            Marta Calaf 

                      Vist-i-plau 

 


