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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 12 de abril de 2018            Horari: 21:00 h a 23:00 h 

 

Assistències: 

Marta Calaf 3r-6è 

Nur Redón – 1r 

Neus Caylà – P4 

Jac Cirera – P3 – 1r 

Ruben Cobos – 1r 

Cristina Mungay P4 

Elisenda Comorera -3r 

Toni Raya – 4t 

Isabel Pujadas – 1r – 4t 

Xavier Monés – 3r – 5è 

Francesc Navarro 1r – 2n 

Miriam Gasol – P4 

 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Roda de comissions 

3. Xocolatada Solidària 

4. Festa Major 

5. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Queda pendent. 

2. Roda de comissions 

 

 Comissió Escola de Pares.  Segons l’ajuntament, les xerrades que s’havien dur a terme 

estaven anul·lades, però per problemes amb el correu l’anul·lació no va arribar a l’AMPA 

ni a l’escola de pares. Per això la xerrada que hi va haver el passat dia 16 de març a 

l’escola l’hauria de pagar l’AMPA. En vista dels problemes i malentesos que va comportar 

la xerrada, l’AMPA, per votació, considera que tan sols hauria de pagar una part. La 

Cristina, comissió de l’escola de pares, ha parlat amb l’ajuntament i amb l’Alba Castellví 
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(ponent) per poder acordar la forma de pagament, per tal que només sigui el 50%. Aviat 

es comunicarà la decisió final.   

 

 Comissió Comunicació i web. Actualment s’està modificant la web, s’estan repassant els 

correus redirigits i es dona d’alta de nou la comunicació via la xarxa social Twitter. 

(@AMPAAMartorell) 

 
 Comissió Pati. La comissió pati està fent molt bona feina: el proper dilluns s’instal·larà la 

cuineta i la caseta, la zona del rocòdrom està tancada, ja que falta protegir un arbre. 

 

 Comissió Drac Flaix. El proper dia 15 d’abril, el nostre estimat Drac flaix farà presència al 

Montigalà on es celebrarà  la 8a Diada de l'educació pública. 

 
 Medi ambient. Actualment hi ha més manteniment de les caixes niu i menys activitats 

relacionades amb aquesta comissió, però cal dir que segueix en peu. Els responsables 

necessiten més implicació per part de l’escola ja que, actualment, les poques activitats 

que l’hora del parc pot oferir, no estan vinculades amb projectes de l’escola. S’ha de 

demanar una reunió amb l’escola per poder solucionar aquests problemes de 

comunicació.  

 

3. Xocolatada Solidària. 

El proper 27 d’abril els pares i mares de 6è, organitzaran com sempre els berenars. 

Però es realitzarà una xocolatada solidària en pro de la investigació contra el càncer 

infantil. Duran la jornada hi haurà parada de samarretes del Drac Flaix (una part dels 

beneficis aniran destinats a la caixa solidària), i diversos jocs. 

El Drac Flaix farà la seva aparició per acompanyar-nos en aquest esdeveniment. 

Un grup de mares de la Jungfrau i de la nostra escola tindrà una parada de les famoses 

polseres anomenades “Candela”. Tota la recaptació servirà  per donar suport a aquesta 

causa. 

L’Eva d’àmbit escola participarà amb els grups de ballarins d’extraescolars per donar 

ambient a la festa. 

Got de xocolata: preu 2€  

Tiquet solidari: 1€ 

Porció de berenar: preu 0,50€ (recaptació exclusiva pel comiat dels nens i nenes de 6è) 

 

 

4. Festa Major. 

  Aquest any tenim despeses extraordinàries,  

o 6 taules de PVC  (inversió) 
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o les botifarres 

o dues graelles noves. (inversió) 

o cablejat elèctric (inversió) 

 Es llogarà també una planxa per cuinar. 

 Hi hauran noves activitats com una gimcana. 

 El dia de recollida, es concreta que no hi haurà servei de canguratge. 

 

 

Es decideix que la propera reunió es farà el 15 de maig a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

 

 

 

Finalitza la reunió a les 23:00 hores. 

 

Secretaria       La Presidenta  

 

          (vistiplau)    

 Nur Redón        Marta Calaf 

 

  


