
 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Guingueta La Fresqueta 

Data: 19 de Juny  2017                Horari: 21,00 h a 00:00 h 

 

Assistències: 

Marta Calaf – Presidenta   

Isabel Pujades – vicepresidenta 

Nur Redón – Secretària 

Oriol Suñé 

Oriol Llobet 

Pepe Oncins  

Mireia Farrés 

Pau Forn 

Cristina Mungay 

Alex Gallego 

Marta Rosell 

Nuria Pié 

Xavi Mones 

Jordi Roger 

Miriam Gasol 

Neus Caylà 

Sonia reverte 

Eli Comorrera 

 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació Junta anterior 

2. Comissions 

3. Claus Escola 

4. Consell Escolar 

5. Coral  

6. Camí Escolar 

7. Altres 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1.- Aprovació Junta Anterior: 

S’aprovarà a la propera reunió de Junta. 
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2.- Comissions: 

Baixes de comissions: 

 

Mireia Farrés 

Blanca Fernández (tot i continua col·laborant amb la comissió de Biblioteca durant tot el curs 2017-

2018) 

 

 

-Comunicació:  S’afegeixen al grup Comunicació i Web 

Oriol Suñé i Susana Xiol 

 

S’ha d’assignar  un vocal per cada comissió en  la propera junta. 

 

-Medi Ambient; Marc Fíguls necessita mans al matí per ajudar a l’hort i es farà un crus de compostatge, 

activitat familiar de cara al curs 2017-2018 

L’hora del Parc segueix en mans d’en Jac Cirera i na Isabel Pujades. 

 

 

 

 

3.- Claus Escola: 

Es demana que tothom que tingui claus del centre es posi en contacte amb la presidència per poder 

fer un control exhaustiu. 

A nivell d’Ampa, (pares i mares) no cal que ningú tingui còpies de les claus, ja que es considera 

totalment innecessari. Hi haurà un joc a disposició de qui les necessiti en moments puntuals. 

 
 

4.- Consell Escolar: 

Al Consell no es va acceptar la proposta de Kid’s & Us de realitzar anglès al migdia. Des de la comissió 

d’extraescolars es buscarà una activitat més lúdica que es faci en anglès. 

 

 
5.- Coral: 

Es farà crida per el proper curs i fer la proposta amb anglès. Es presentarà per el curs 2017-2018 i es 

parlarà amb el senyor Porras. 

 

6.- Camí Escolar: 

 S’ha de crear un mail demanat que s’ompli una enquesta i l’itinerari del camí escolar. 

Termini fins al 22 de Juny. 
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7.-Altres: 

 

S’informa que aquest any al febrer l’escola i l’Ampa van comprar un teclat per poder fer música amb 

els nens. 

De cara a setembre començarà a fer-se l’enquesta de cara a la formació de pares. Oriol Llobet 

s’encarregarà. 

Es farà proposta per presentar la extraescolar de batukada a principi de curs. 

Encara no s’han ingressat a data de reunió el rebut d’assignació per part de l’ajuntament per 

innovació pedagògica a l’escola, per altra banda la Regidora  de Badalona, va dir que com que 

l’Artur Martorell estem innovant , miraria quina subvenció ens podria donar. Estem a l’espera. 

Pre-inscripcions: Matriculats 50 alumnes (2 línees) 

41 alumnes en primera opció 

9 en segona opció, dels quals, 8 son del Lola Anglada i 1 de la Jungfrau. 

Es recorda que a la reunió de P3 s’haurà d’explicar la quota extra. Aquest any no hi ha hagut tantes 

despeses, ja que per tema d’ordinadors un pare de l’escola en va regalar. 

La persona de manteniment informàtic encara està pendent, s’hauria d’apretar ja que encara no s’ha 

realitzat cap. 

La llista urgent de compres està tota liquidada per l’escola. 

Actualment hi ha mancança de pissarres electròniques i varis mobiliaris. 

A l’Assemblea que es realitzarà al novembre es decidirà si és necessària la quota de 65€ de cara al 

setembre del 2018, ja que el curs 2018 hi haurà dos línees a primer i s’ha de mirar bé per tema piscina, 

 

 

 

 

Propera reunió de l’Ampa es comunicarà per mail a totes les famílies via delegats 

 

 

Badalona, dilluns 19 de Juny 2017 

 

Secretaria         La Presidenta 

 

 

 

Nur Redón        Marta Calaf (vist i plau) 

 

 


