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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 4 de desembre 2017            Horari: 21:00 h a 22:20 h 

 

Assistències: 

Isabel Pujadas- Vicepresidenta  1r - 4t 

Federica Lombardi –P3 

Neus Caylà – P4 

Manel Casademunt – 3r 

Susanna Xiol – 1r 

Marc Figuls – 2n – 5è 

Oriol Suñe – P4-1r 

Marta Russell – P5 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació Acta anterior 

2. Camins escolars 

3. Concert de Nadal 

4. Altres comissions 

5. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació Acta anterior. 

Queda aprovada l’acta anterior. 

2. Camins escolars 

En Manel comenta que a la sessió realitzada per la Guàrdia Urbana de Badalona el dia 24-11-2017, no 

hi va assistir ningú, ja que no es va fer la convocatòria amb prou antelació. Es té previst organitzar una 

sortida properament per explicar el camí escolar i distribuir les enganxines. 

En Manel i en Marc es reuniran amb direcció  per coordinar el tema de la col·locació de les 

enganxines en el camins dissenyats i la senyalització. 

3. Concert de Nadal 

S’acorda que es parlarà amb els organitzadors de cada any per saber si està tot enllestit. 
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4. Altres comissions 

Comissió FAMPAS 

En Kim Albó va assistir a la reunió de FAMPAS del novembre. A la reunió es va comentar que hi ha 

menys places d’institut que d’escola primària i que és important apuntar-se als centres adscrits, si no es 

vol quedar sense plaça. 

La gent ha de tenir en compte que si opten per una escola concertada, aquests no tindran centre de 

secundària públic adscrit. 

També es comenta que l’AMPA de l’Artur Martorell opta i es posiciona per una línia a l’escola. FAMPAS 

opta perquè no es perdi cap línia a cap escola. En el cas que es vulgui més d’una línia primer s’han 

d’adequar les instal·lacions. 

Es parlarà amb la Núria Piè per saber com està el tema de les línies a l’escola. 

 

Comissió de pati 

La Marta Russell comenta que la primera prioritat és l’hort urbà i que hi ha pressupost per pagar-ne una 

part. 

A dalt es deixarà un jardí amb plantes aromàtiques amb un sistema de reg per gota i es demanaran 

pressupostos per fer un hort urbà amb els mòduls corresponents a la part de baix. 

Per tal d’ajudar amb les tasques es farà una crida a les famílies. 

La comissió també presenta un plànol dissenyat per l’escola amb les diferents ubicacions. 

 

La segona prioritat és col·locar tendals davant les aules de p3, p4 i p5. Es miraran els permisos de 

col·locació i es buscarà pressupost. 

 

 

Medi ambient 

A partir d’ara la persona que s’encarrega del compostador des d’àmbit escola és la Natàlia Aura 

(treballadora i mare de l’escola). S’incorpora també la Nora Sansebastian, mare de l’escola,  que 

treballa a la Junta de Residus.  

L’escola es presentarà a un concurs organitzat per la Generalitat de Catalunya de recollida de piles 

(L’Apilo de l’Escola), per tal de fomentar la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre 

l’alumnat i les seves famílies. 

 

 

 

 

 



 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

 
 

5. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

Finalitza la reunió a les 22:20 hores. 

 

Badalona, dilluns 4 de desembre de 2017 

  

         Vist i Plau 

La Secretària en funcions      La Presidenta 

 

 

Susanna Xiol Sànchez       Marta Calaf 

 

  

 

 

 


