
 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: 16 Octubre 2017            Horari: 21:00 h a 22:40 h 

 

Assistències: 

Nur Redón – Secretària 

Gerard Fortea – P5B – P3A 

Òscar Alda – 1r 

Marta Rosell – P5B 

Genoveva Barbero – P5B 

Jimena Arribas – P5B 

Ekaitz Garate – P5B 

Mireia Garcia – 2n – P3B 

Jacc Cirera – 1r – P3B 

Cristina Mungay – P4 

Susanna Xiol – 1r 

Olga Bermudes – P3A 

Xavier Monés – 5e – 3r 

Marc Fíguls – 2n – 5e 

Neus Caylà – P4 

Miriam Gasol – P4 

Kim Albó – 1r 

Jordi Roger - P4 

Elisenda Comorera  - 3r

 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació Actes anteriors 

2. Revisar Comissions 

3. Fixar data assemblea general 

4. Acordar temes assemblea general. 

5. Torn obert de paraula. 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació Actes anteriors 

2. Revisar Comissions 

Comunicació i Web:  

S’enviaran per  correu electrònic als delegats,  totes les adreces electròniques que 

formen les comissiones perquè tothom s’assabenti correctament. 

També s’organitza els correus electrònics dels delegats , ja els tenim tots. 

 Drac Flaix: 
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Es necessiten voluntaris per el dia 27/10/2017 fer la festa del Drac Flaix, per portar 

l’organització, berenars, des de aquesta comissió s’enviarà correu electrònic., 

Forn Catalunya serà el encarregat de fer la xocolata a través de la comissió Drac Flaix. Els 

berenars els portaran els de sisè. 

 Medi Ambient: 

Es parla del taller d’hort, compostatge o fer el compostador, lligar-ho a l’hort i inclús als 

projectes de l’escola. 

Dissabte dia 21/10/2017 hi haurà un taller de 2 hores dirigit per Manel Font. En relació a aquest 

taller es farà difusió via delegats. 

 Escola de Pares: 

   Hi ha diferents xerrades que podrien ser interessants: 

1- Taller alimentació 

2- Nutrició 

3- Hàbits saludables 

4- Esport 

Son unes xerrades de 1 hora a 45’ minuts de duració 

S’hauria de mirar quines son les xerrades que té l’ajuntament mitjançant el departament 

d’educació. S’anirà informant. 

 

Obres: 

 Es farà el seguiment de les obres de l’escola. El funcionament d’aquesta comissió quan 

es detecta un problema, es el següent: 

1-Avisar a infraestructures on reben la queixa 

2-Si donen el consentiment, es passa a Serveis Territorials. 

 

Per norma general si s’envia un correu electrònic a infraestructura varies vegades, on no 

s’ha rebut resposta, la tercera vegada s’envia amb còpia a Serveis Territorials. 

 Aspectes a tenir en conta a l’escola: 

1. Tanca Perimetral: Les varilles s’han d’arreglar, infraestructures i Serveis han aprovat la 

reparació, queda pendent rebre els diners per poder-ho realitzar. La persona encarregada 

del manteniment posarà unes xarxes provisionals per tapar el forat que s’ha creat. 

2. Façana: Estem a l’espera, ja que de moment amb les xarxes posades, no hi ha perill. 

3. Aire Condicionat: Arreglar l’aire condicionat del RAC. 

4. Plaques Solars: S’ha de mirar aquest tema bé, ja que les plaques no han funcionat mai, hi ha 

plaques que no estan ni connectades. 

5. Dutxes dels vestidors: Hi han petis moviments de terra que això comporta que hi hagin 

esquerdes, actualment només es posen pegats per solucionar-ho. 

6. Humitats moll de carga: L’aigua de la pluja regalima cap a la paret del telèfons, les caixes 
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ja s’han canviat varies vegades , però no hi ha un  manteniment  

7. Pintades: Les pintades de la façana a peu de carrer, ja s0han mirat de treure, però encara 

s’ha d’acabar de polir. 

 

Media Ambient: 

 Hora del Parc: Hi ha subvencions de l’àrea metropolitana fins a 500€, es farà el 

manteniment del parc amb la proposta de fer el seguiment de les caixes niu amb una càmera 

endoscòpica amb allargador de 1.80m, esperem aprovin la proposta.  

Ja que l’import de la càmera es de 530€ l’import de les donacions seria: 

 

Ajuntament donaria: 100€ 

Àrea metropolitana donaria: 400€ 

Ampa donaria: 30€ 

 

Activitats Obertes: Caixes nius per els alumnes de 5e i 6e. 

 

3. Fixar data assemblea general 

Es fixa la data de l’assemblea General el proper 15 de novembre a les 21:00 al menjador de 

l’escola Artur Martorell. 

 

4. Acordar temes assemblea general. 

S’acabaran de concretar els temes de l’assemblea en la propera junta de l’AMPA que serà el 

dimecres  15 de Novembre a les 21:00 

Ordre del dia a l’Assemblea: 

 Quota Extra 

 

5. Torn obert de paraula. 

 Es repassen els llistats de delegats i de comissions per tenir un control exhaustiu. 

 Es notificarà que hi haurà una xerrada a mans de la guàrdia urbana el proper divendres 

dia 10 de novembre a les 17:00 , en Marc Fíguls notificarà aquesta xerrada a través dels 

delegats.  

 Es queda en acord realitzar les properes Juntes de l’AMPA el primer Dilluns de cada mes, 

a les 21:00 , s’hi no hi ha cap inconvenient, quedant el calendari de la següent manera: 

o 05/11/2017 

o 04/12/2017 

o 08/01/2017 

o 05/02/2018 

o 05/03/2018 
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o 09/04/2018 

o 07/05/2018 

o 04/06/2018  

Tanmateix aquestes dades podrien variar  per motius fora de l’AMPA. 

 

 

 

 

 

Badalona, dilluns 16 d’octubre 2017 

 

Secretària         La Presidenta 

 

 

 

Nur Redón        Marta Calaf (vist-i-plau) 

 

 


