
 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: CEIP Escola  Artur Martorell 

Data: 6 Novembre 2017            Horari: 21:00 h a 22:45 h 

 

Assistències: 

Marta Calaf- Presidenta (fa acta) 

Xavier Monés – 5e – 3r 

Neus Caylà – P4 

Cristina Mongay – P4 

Oriol Llobet – P4 

Jac Cirera – 1r – P3B 

Àlex Gallego – 1r 

Isabel Pujadas – 1r – 4t 

Mireia Garcia - P3B – 2n 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació Actes anteriors 

2. Revisar Comissions 

3. Acordar temes assemblea general. 

4. Torn obert de paraula. 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació Acta anterior. 

Queda aprovada l’acta anterior. 

2. Revisar Comissions 

Escola de pares: 

La comissió de xerrades ha anat a la reunió de l’Ajuntament per saber si s’ofereixen xerrades 

interessants. Vista l’oferta se n’han demanat 3. S’espera resposta per part de l’ajuntament per saber si 

ens n’han adjudicat cap. Les xerrades que s’han demanat són les següents: 

   “ Fer de pares: un treball en equip. Com gestionar el conflictes...” 

   “Relació entre germans: gelosia...” 

   “Taller: colors, tallers de creació i vincles” 

A banda d’aquestes propostes també donen la possibilitat que sigui l’escola qui proposi una 

xerrada; per aquest motiu cercaran una proposta externa que pugui ser de màxim interès per a 

tothom. 

  



 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

 
Tresoreria 

 Presentarà en l’assemblea general el tancament del pressupost 2016-2017 i la proposta de 

pressupost pel curs actual 2016-2017. Es recorda que l’escola tanca pressupost anualment, mentre que 

l’AMPA el fem per anys escolars. 

 Es demana valorar en assemblea general si la quota extraordinària de setembre passa a ser 

variable. 

 

Socialització 

 Han fet reunió amb l’escola i ens fan traspàs de diferents temes tractats: 

 Des de l’escola han fet una despesa important de materials de racons, en jocs a l’aula... 

 Demanen fer una despesa en “bibots” (robots programables) per a infantil. S’acorda que en 

puguin fer per tal que des de totes aules d’infantil en puguin gaudir. 

 Tenien previst en el pressupost anterior fer una despesa en reposició d’ordinadors, però no 

ha calgut ja que els han reformatejat i instal·lat un sotfware nou. 

 En canvi, mantenim la despesa en manteniment sobre una persona externa que el duu a 

terme sempre que es necessita. 

 S’espera una forta inversió quan es realitzi el projecte de pati de l’escola (avui no ha pogut 

assistir ningú d’aquesta comissió) 

 Consideren que hi haurà possibilitat de fer bones sortides específiques relacionades amb els 

projectes dels cursos, festes, teatre, jocs matemàtics... 

 També hem de tenir present que el curs següent l’escola celebrarà 50 anys. 

 

Medi ambient 

A partir d’ara la persona que s’encarregarà del compostador des d’àmbit escola serà la 

Natàlia (treballadora i mare de l’escola). 

El taller de l’hort urbà fet setmanes abans ha estat ben valorat i s’informa que s’ha penjat 

documentació al web de l’AMPA. 

Se sap que hi ha una mare interessada en portar l’hort de l’escola i ajudar en tot el que calgui. 

 

Camí escolar 

Posem data per tal que puguin venir les persones de la Guàrdia Urbana a fer la xerrada prevista 

sobre el camí escolar. Es fixa la data en el 24 de novembre a les 5 de la tarda a l’escola. 

 

3. Acordar temes assemblea general. 

Ordre del dia a l’Assemblea: 

1. Lectura i aprovació de l’anterior assemblea general. 

2. Revisió de comissions. 

3. Pressupostos curs 2016-2017 i previsió 2017-2018. Quota extraordinària AMPA. 



 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

 
4. Temes diversos: 

a. Concert de Nadal. 

5. Precs i preguntes. 

 

4. Torn obert de paraula. 

 No es poden penjar fotos al youtube. A l’escola els han tancat el compte que hi tenien i no 

poden penjar res. Es demana a la comissió de comunicació i web que ho pugui revisar. 

També es demana col·laboració a qualsevol persona que en pugui tenir coneixement del 

tema. 

 Es comunica que hi haurà una propera reunió de la PILA amb la nova AMPA de l’institut Ca 

l’Arnús, per tal d’aclarir diversos aspectes que surten sobre la taula. Sembla ser que pot ser 

difícil poder instal·lar els nous annexos en el terreny de l’antiga Jumberca. Per això surten 

unes propostes des de la Junta de l’AMPA: preguntar si és pot fer ús de l’espai del 

conservatori de Badalona, ja que als matins no s’utilitza. L’altre espai que també s’anomena 

és l’edifici del Centre del Carme. Es traslladarà així aquesta proposta a la reunió que tindrà 

lloc el 14 de novembre entre els membres de la PILA. 

 

S’acaba la reunió a les 22:45 hores. 

 

Badalona, dilluns 06 de novembre de 2017 

 

 La Presidenta 

 

 

 

 Marta Calaf  

(redacta l’acta i en dona vistiplau) 

 

 


