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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 febrer 2018            Horari: 21:00 h a 23:20 h 

 

Assistències: 

Marta Calaf 3r-6è 

Andreu Solà 3r 

Irene Garcia P4 – 1r 

Cristina Mungay P4 

Francesc Navarro 1r- 2n 

Tamara Marin  P4 

Jimena Arribas P5B 

Oriol Llobet P4 

Míriam Gasol P4 

Marc Marin P4 – 1r 

Marta Rosell

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Roda de comissions 

3. 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 Escola de pares i mares: queden confirmades dues xerrades per a pares i mares. La 

primera serà divendres 16 de març a les 5h.de la tarda, sota el títol: “Educar sense cridar”. La 

següent xerrada serà a l’abril –falta concretar el dia-, “Com comunicar-nos amb els nostres 

fills?”.  

- Per altra banda, hi ha un pare (Marc Marín) que s’ofereix a fer xerrades de nutrició a les famílies. 

En parlaran amb la comissió de l’escola de pares i amb la comissió de menjador. 

 Comissió de Menjador: es fa la demanda a la comissió de menjador que es revisin els menús del 

menjador.  

 

 Comissió Drac Flaix i els timbalers d’en Flaix: 
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- 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. 

 Comissió Pati i Hort de l’escola 

- L’hort de l’escola: es presenta el projecte de “Cointegra”. S’adjunta a l’acta el document 

que es presenta. L’AMPA aprova la proposta i es demanarà reunió amb la direcció de 

l’escola per presentar-lo. 

- S’informa que el dimarts 16 de gener hi va haver 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 va mostrar el projecte de pati que vol engegar 

l’escola amb la col·laboració de l’AMPA. Des de Infraestructures tan sols ens demanen que 

estigui tot el projecte subvencionat per l’AMPA, ells no hi invertiran res, però han de donar el 

vistiplau de tot. Tot el material que es faci servir i que quedi fix ha d’estar homologat per la 

Generalitat, sinó no s’admetrà. Aviat ens presentaran el projecte dels tendals que cobriran 

els espais dels patis d’infantil i el sorral i del rocòdrom en una de les parets de la pista de 

bàsquet. 

 Comissió Drac Flaix i Timbalers d’en Flaix 

Des de la comissió del Drac i dels Timbalers exposen que el projecte que presenten de la 

batucada va totalment lligada al Drac Flaix. S’entén que la batucada és una part més del drac 

i que l’objectiu és a llarg termini, de manera que el Timbalers esdevinguin una part essencial de 

l’imaginari de l’escola. S’entén que va vinculada al drac i que sempre que aquest surti l’han 

d’acompanyar els timbals. Per això es demana que per consolidar el projecte l’AMPA 

subvencioni l’aprenentatge dels ritmes i pagui el cost del que suposa tenir una persona experta 

que els ensenyi. L’AMPA hi està d’acord amb una condició: el curs passat ja es va 

subvencionar, si aquest curs també es subvenciona és amb l’objectiu que es fixi que per al curs 

vinent ha de sorgir un director de dins del grup i ja no s’hagi d’externalitzar. D’aquesta manera 

s’assegura que hi haurà continuïtat del projecte i dels Timbalers. 
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Paral·lelament hi ha la proposta de Badalona Batec, de FAMPA, de crear l’extraescolar per a 

infants. Aquesta és subvencionada per FAMPA, però cada família que hi vulgui participar 

l’haurà de pagar pel seu compte.  Encara no s’ha fet la reunió. Ha de ser durant la primera 

quinzena de març. 

 

3. Traspàs informació Consell Escolar 

- Al Consell Escolar es presenten el tancament econòmic del 2017 i el pressupost de l’any 

2018. En el tancament queda reflectit en què destinen tots els diners rebuts per la 

Generalitat (6814€), la subvenció de l’Ajuntament de l’any 2016 (1311,74€), per part de 

l’AMPA (56166€ + 24936,60€ de les colònies) i el romanent (16455,86€), tot plegat fan un total 

de 105684,95 € de despeses i ingressos de l’any 2017. El pressupost previst per l’any 2018 puja 

a 111072,83€. 

- Places ofertades curs 2018-2019: encara no se sap quantes places s’ofertaran per al curs 

vinent. El que sí se sap és que en la nostra zona consten 15 naixements menys que l’any 

anterior. Hi ha 13 germans de l’escola que entraran al curs vinent. A tota la zona centre hi 

ha 74 nens/nenes més de les places que ofereixen. Per tot plegat podem preveure que és 

possible que al curs vinent hi hagi dos grups a P3. Amb això es fa constar que l’escola arriba 

al límit de la seva capacitat d’alumnat i que si fos el cas l’escola i l’AMPA es mobilitzaran per 

forçar a bones solucions de cara a anys futurs. Per aquest motiu l’AMPA crearà una comissió 

que s’encarregui de fomentar una escola digna i demanar que hi hagi unes instal·lacions 

dignes. 

- Portes obertes: 8 de març. Hi haurà tres torns de visita: 10:00h., 15:15h i 17:30. Les dues 

primeres seran conduïdes pels alumnes de 5è, acompanyats per mestres i algú de l’AMPA. 

En l’última no hi haurà alumnes, però sí mestres i AMPA. Per això es demana qui podrà ser-hi. 

Es farà un recordatori a tots els membres de l’AMPA per tal que algú es pugui oferir per 

assistir-hi. 

- S’explica que els i les mestres de l’escola han apostat per introduir a tota l’escola el projecte 

de les Matemàtiques Manipulatives. Durant el primer trimestre han fet formació i tota la 

primària ha assistit al Museu de les Matemàtiques. Durant el segon trimestre estan invertint i 

comprant material per treballar a l’escola. 

- Taules de l’hort: relacionat amb el comentat en la comissió de Pati, al Consell Escolar  es fa 

saber que les taules que han triat per fer l’hort són massa altes per tal que les nenes i els nens 

hi puguin manipular.  

4. Precs i preguntes 

- Es comenta que les classes de 1r i 2n no reben bé tots els correus de l’AMPA. Es demanarà 

als delegats que ho revisin. 

- La Cristina Mungay ens presenta per sobre el Projecte SI!,  promogut pel Dr. Valentí Fuster. 

El Programa SI! confirma científicament la importància d'educar en els hàbits saludables 
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durant l'edat de 3 a 6 anys. És un programa d'intervenció escolar dirigit a nens i nenes de 

3 a 16 anys amb un clar objectiu: demostrar que l'adquisició d'hàbits saludables des de la 

infància redueix els riscs de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en 

l'edat adulta. Aquest programa està subvencionat totalment per la Generalitat. Tan sols 

cal que alguna mestra/e s’hi interessi, es demani com a escola i s’adjudiqui. Per això s’ha 

pensat plantejar-ho a la mestra d’Educació Física, per saber si hi estaria interessada a 

entomar el projecte. 

 

La propera reunió es farà l’1 de març a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 23:20 hores. 

 

Secretari en funcions       La Presidenta  

 

          (vistiplau)    

 Andreu Solà        Marta Calaf 

 

  


