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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 15 de gener 2018            Horari: 21:00 h a 23:15 h 

 

Assistències: 

Marta Calaf 3r-6è 

Federica Lombardi –P3 

Oriol Suñe – P4-1r 

Irene Garcia P4 – 1r 

Xavier Monés 3r – 5è 

Kim Albó 1r – 4t 

Jordi Noguera 3r 

Paul Jorna 6è 

Jordi Roger P4 

Sonia Reverte 6è  

Cristina Mungay P4 

Alex Gallego 1r 

Ekaitz Garate P5B 

Francesc Navarro 1r- 2n 

Rosó Tugas 1r – 2n 

Rubén Cobos 1r 

Núria Rodríguez P4 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Roda de comissions 

3. Festa Major 2018 

4. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada. 

2. Roda de comissions 

 Comissió FAMPAS: Es comuniquen diferents aspectes tractats en la reunió realitzada abans de 

Nadal on hi va assistir el nostre representant, Kim Albó.  

- Le portes obertes dels instituts seran al març (s’afegeix que les famílies de 6è ja han rebut els 

papers i llibret informatius). Falta saber quan seran les portes obertes de l’escola. 

- Escola inclusiva: des de FAMPAS ens informen que el decret aprovat fa 2 anys sobre l’escola 

inclusiva es comença a dur a terme. Les escoles d’educació especial acabaran 
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desapareixent i els alumnes amb NEE greus s’acolliran a les escoles ordinàries. Queden molts 

interrogants a resoldre: quina dotació i recursos econòmics i professionals donaran a les 

escoles, si també s’hi inclouran les escoles concertades i no només les públiques... 

- S’ha creat un diari nou a Badalona “L’independent”. FAMPAS hi col·labora, d’aquesta 

manera pretén treure’n benefici en poder ser una porta a la seva difusió. 

- Hi va haver una reunió de FAMPAS amb la regidoria d’educació on es va passar la situació 

del mapa escolar. Cal adjuntar les dades que es van passar a la reunió 

- Ampliació d’una 2a línia: des de FAMPAS han insistit molt en el fet de no perdre cap línia de 

P3 a Badalona. A nosaltres ens preocupa la situació que es pugui esdevenir en la nostra 

zona i escola. A la reunió es va insistir que des de l’AMPA de l’escola no volem una 

ampliació de qualsevol  manera. Ens calen dades i forçarem per què hi hagi un estudi previ 

si calgués i a una bona ampliació si fos el cas. Ens falta saber com està la nostra situació. Per 

això es contactarà amb la persona que des de l’AMPA porta el tema (Núria Piè) i amb 

direcció. 

 Comissió Drac Flaix i els timbalers d’en Flaix: 

- Projecte Badalona Batec: des de FAMPAS hi ha una iniciativa començada el curs passat, on 

han participat fins ara 4 escoles de Badalona, en la qual hi ha una subvenció per a un curs 

de batukada per tal que hi hagi acompanyament al bestiari de les escoles i una unió entre 

aquestes en trobades puntuals. Promouen la participació i la música. L’escola  i la comissió 

dels timbalers d’en Flaix hem demanat d’incloure’ns. Seria una extraescolar a un preu reduït, 

gràcies a la subvenció, i hi posarien els instruments per tal de realitzar-la. S’està esperant que 

avisin per anar a la reunió que hi haurà aviat, i es creu que es començarà al març. En 

aquesta reunió també hi assistirà l'Oriol com a representant de la comissió d'extraescolar. 

- Paral·lelament, els Timbalers d’en Flaix tornen a reprendre els assajos; en faran dos grups: un 

els dimecres a la tarda per als nens i nenes de l’escola que hi vulguin participar, i un altre al 

vespre per als pares i mares que s’animin. Amb la separació dels assajos es pretén que hi 

participi més gent, sobretot adults. Aquest taller es manté amb la idea que a la llarga es 

puguin unir les dues propostes i tocar tots junts. Es presenta com una extraescolar per a 

infants i com a activitat per als adults. 

 L’hort de L’Artur: venen persones que porten la cistella ecològica, iniciada ja fa uns anys enrere i 

que els últims anys estava de davallada. Enguany “L’hort de l’Artur” ha reviscolat i ja hi ha una 

vintena de famílies i sembla que vagi en augment. S’acorda fer difusió a través de diferents 

canals: web de l’AMPA, correus, cartells... Continuen fent la cistella un cop a la setmana: es fa 

la comanda el cap de setmana, es recull els dijous a la tarda i ha millorat el sistema de 

pagament amb més facilitats per fer-ho a través d’una aplicació de mòbil. Tan sols implica que 

un cop al mes, aproximadament, cada família es compromet a distribuir la fruita i verdura 

rebuda en les diferents caixes. Es recorda que la fruita i verdura sempre és de temporada i no és 

una cistella tancada, cadascú tria d’entre l’oferta de la setmana. 
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 Comissió Pati:  

- S’informa que el dimarts 16 de gener hi haurà una reunió entre membres de la comissió, la 

direcció de l’escola i amb representants de l’Institut de Finances (qui n’és el propietari de 

l’edifici de l’escola). En aquesta reunió es mostrarà el projecte de pati que vol engegar 

l’escola amb la col·laboració de l’AMPA. En la propera reunió ens explicaran les conclusions 

i/o acords a què hagin arribat. 

- L’hort de l’escola: hi ha una proposta de poder fer un projecte conjunt amb “Cointegra. 

Badalona capaç” per tal que amb un grup reduït de persones, amb la supervisió de 

monitors de Badalona Capaç, poguessin venir a l’escola a treballar l’hort amb els nens i 

nenes de l’escola. Aquest projecte ha estat molt ben rebut per part de l’AMPA. Es demana 

que s’esbossi el projecte i es plantegi posteriorment a l’escola. 

 Comissió d’Obres: no hi ha cap obra, perquè està tot aturat i no estan fent res. S’espera que a 

la reunió del 16 de gener es desencalli la situació i comencin a arreglar tot el que cal. 

 Comissió de Menjador: es comunica que àmbit escola té prevista fer una reunió entre gener i 

febrer. Es demana que se’n faci molta difusió quan sigui el cas i demanar als delegats que en 

facin tan com puguin i per totes les vies. 

 Comissió Escola de pares i mares: el 13 de desembre es va fer la demanda de la xerrada 

formativa “Educar sense cridar”. Falta saber si ens l’han adjudicat i per quan. Tan bon punt se 

sàpiga es difondrà. 

 Comissió Extraescolars: es parla de la possibilitat de poder comptar amb altres propostes 

d’activitats extraescolars no vinculades a l’empresa àmbit-escola i que puguin interessar a 

l’escola i a les famílies. Per a aquest motiu des de tresoreria s’informaran jurídicament com dur-

ho a terme. 

 Comissió Biblioteca: des de la comissió s’alerta que falta gent per dinamitzar la comissió. El curs 

vinent les persones que la coordinen marxen de l’escola. Per això es demana fer crida a través 

dels delegats. Informar a les famílies de les diferents tasques en què s’ocupa aquesta comissió, 

a banda de coordinar els voluntaris per a  l’obertura de la biblioteca de 5 a 6 h. de la tarda, 

també fa altres tasques: coordina l’hora del conte, amb l’ajut dels pares i mares voluntaris; 

gestiona els padrins lectors (activitat en horari lectiu, 1 hora setmanal en què els nens i nenes de 

5è fan de padrins lectors als de 1r), si no hi ha aquesta figura l’escola difícilment podrà assumir 

aquesta activitat a causa de les retallades horàries; també organitzen l’intercanvi de llibres per 

sant Jordi, el concurs del punt de llibre. La biblioteca ja està tota catalogada, feina que s’ha 

anat fent aquests últims 8 o més anys. Ara tan sols s’hauria de fer manteniment. 

 Comissió tresoreria: s’ha fet el tancament econòmic de l’any de l’escola i properament hi 

haurà una reunió de ja direcció amb els tresorers. 

 

3. Festa Major 2018 

Es convoca les famílies de 3r i 4t a una reunió per iniciar les tasques de la festa major, on es farà 
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traspàs de la memòria feta del curs passat. Data: divendres 26 de gener a les 16:45 al menjador de 

l’escola. 

 

 

4. Precs i preguntes 

Es demana fer canvi de dia de les reunions de l’AMPA. S’acorda passar-la a dijous. Per això la 

següent reunió serà el dijous 15 de febrer a les 21:00h. 

 

Finalitza la reunió a les 23:15 hores. 

 

La Secretària en funcions      La Presidenta 

 

         (Vist-i-plau) 

Sonia Reverte        Marta Calaf 

 

  


