
 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 

 
 

 

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

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 15 de maig 2018            Horari: 21:00 h a 23:20 h 

 

Assistents: 

Marta Calaf 3r-6è 

Oriol Llobet P4 

Xavier Monés 3r i 5è 

Jordi Jiménez P3 

Sara Martínez P3 

Josep Laguarda Balañà P5A 

Kim Albó 1r i 4t 
 

Disculpen absència: 

La resta 

ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. FAMPA 

3. Sol·licitud de subvencions 

4. Mobilitat 

5. Roda comissions 

6. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada. 
2. FAMPA. 

En Kim assistí a la reunió de FAMPAS. Allà es parla de la problemàtica de les zones 1 i 6 de P3 i 

dels instituts. 

Els Badalona Batec expliquen la filosofia d’apropar les ampes i les escoles entre elles i una 

manera bona manera és amb les batucades unitàries. L’escola Lola Anglada vol ajuntar-se 

amb l’Artur Martorell per entrar a la batucada. 

Obres: Proposta del Kim a FAMPA: que quan la gent paga arres d’un pis nou es posin en 
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contacte amb FAMPAS per preveure la població que es va incorporant a cada zona i crear 

una previsió del mapa escolar. Des de FAMPAS han rebut molt bé la proposta. 

 

3. Subvencions 

Hi ha una subvenció que es pot demanar: tema projecte educar en sexualitat. Es presentarà a 

direcció i si hi som a temps i podem fer la signatura digital es presentarà. 

4. Mobilitat. 

Hi ha hagut reunió amb regidor de l’ajuntament, direcció, ampa i veïns. La proposta des de 

l’escola i ampa (fer un stop-go davant del cementiri) no ha estat ben rebuda per l’ajuntament i 

ells ens ofereixen tallar el carrer a les 9 del matí. Ho hem refusat. La comissió de camí escolar 

continuarà treballant-hi. 

5. Roda de comissions 

 Comissió Pati: ens ensenyen la maqueta de l’Àgora que anirà a la zona dels arbres. Ha agradat 

molt. Cal remarcar que tota la millora del pati ha suposat un cost de 6000€. Es recorda que cal 

vigilar els espais nous del pati, que les famílies en sortir de l’escola vigili als nens i nenes del bon 

ús que en facin. 

Rec provisional pels arbres durant  l’estiu. En Kim Albó s’ofereix per crear-ne un. Es posarà en 

contacte amb l’escola. 

Es proposa plantar xiprers a la banda de davant dels pisos. 

6. Altres 

 Valoració Xocolatada Solidària: hi va haver una bona recaptació de diners 480€. Es valora com 

a positiva. 

 Festa Major: No podem fer valoració general, però tresoreria ens comenta que es van ingressar 

8.017,55€ i en queda com a benefici 4.287,81€.  

 Material Festa Major: s’ha de crear un protocol per poder deixar material i recuperar-lo i tancar 

lla zona on es guarda. 

La propera reunió es farà l’12 de juny a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

Finalitza la reunió a les 23:20 hores. 

Secretari en funcions       La Presidenta  

 

          (vistiplau)    

 Xavi Monés        Marta Calaf 

 

  


