AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

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

Lloc: Escola Artur Martorell

Data: 18 de setembre 2018

Horari: 21:00 h a 23:00 h

Assistències:
Susana Xiol – 2n

Josep Laguarda – 1r

Ana Rojo – 1r i P4

Alex Gallego – 2n

Eva Rubiales 1r i P3

Olga Bermudez - P4

Nur Redón – 2n

Nicolas Usubillaga – P4

Núria Rodriguez – P5

Francesc Navarro – 2n i 3r

Maite Coma – P4

Rubén Cobos – 2n i P3

Cristina Mungay P4

Toni Rigau – 1r i P4

Jordi Coloma – P5

Marta Calaf – 4t

Jordi Roger – P5

Kim Albó – 2n i 5è

Fernando Gracia – P4

Marta Rosell – 1r

Oriol Suñé – P5 i 2n
Sandra Dige – 1r
Disculpen absència:
La resta
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Reunions escola-familia.
3. Tasques Comissions Curs 2017-2018
4. Altres

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació Acta anterior.
Aprovada.
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2. Reunions escola-familia.
Un cop ja tenim les dades de les reunions per cada curs, es presenten les persones que faran la
xerrada de l’Ampa a tots els pares i mares. Exceptuant 1r que ja s’ha realitzat.
DATA

CURS

REPRESENTANT AMPA

18/09/2018

2n

Oriol – Marta

25/09/2018

6è

Marta

27/09/2018

3r

Rossó

02/10/2018

4t

Marta, Andreu

03/10/2018

5è

Isabel

08/10/2018

P5

Oriol, Cristina

10/10/2018

P4

Olga, Núria

29/10/2018

P3

Neus. Oriol

3. Tasques comissions Curs 2017/2018.


Comissió , Biblioteca: Es fa canvi en els membres de la comissió. Els nous membres de la
comissió faran reunió per acordar la millor manera de tirar endavant els diferents
projectes que implica la comissió de Biblioteca.



Comissió Obres: Diferents punts a atenir en conta en la c omissió d’Obres.
o

La font ja està en marxa i funcionant correctament

o

Els vidres que hi havia trencats ja estar arreglats

o

Canvi de depòsit d’aigua calenta i vàlvules realitzat.

o

Alguns desperfectes que hi ha hagut a l’estiu, s’han pogut també solucionar.

o

Revestiment de les portes dels vestidors, estan demanades les portes, d’això
depenem d’infraestructures.

o

Queda pendent de canviar els sòcols que en Julian els anirà canviant.

o

La façana encara tenim pendent, també ho porto infraestructura

o

El

proper

mes

d’octubre

s’acaba

el

contrate

de

manteniment

amb

infraestructura i vindrà bé infraestructura amb renovació de contracte o un altre
empresa.
o

El rec dels arbres estan funcionant molt be.

o

Es comenta també la opció de treure les barres de les bicicletes al cantó de la
pineda, ja que es fan servir per enfilar-se i saltar a dins l’escola. Es paralrà amb la
persona que porta aquest tema de AMB de l’ajuntament.



Comissió Hort: El proper dijous matí es té pensat fer la primera sessió per poder mantenir
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l’hort amb un grup d’alumnes de Cointegra. Se’ls hi demanarà :



o

Assessorem dels parterres de l’hort

o

Funcionament del compost

o

Poder netejar l’hort de dalt i demanar ajuda als pares.

Comissió Timbalers d’en Drac Flaix:

A partir del 01/10/2018 comencen els assajos,

tothom es benvingut per apuntar-se s’enviarà informació via delegats.
Ens notificarà la Festa del Drac a l’octubre amb la ja tradicional Xocolatada.
4. Altres:


Concert de Nadal el 21/12/2018



Festa Major el 12/04/2019



Del 24 al 26 colònies



Amb els problemes que hi ha amb el telèfon fixa, quan no funcioni, el desviaran a un
altre telèfon, per no perdre trucades.



Davant dels canvis que s’han notificat per els alumnes que fan servei de la piscina, al
haver-hi overbooking d’alumnes els divendres,

la dificultat de les sortides i les

recollides han provocat un mal de cap entre els pares del alumnes implicats.
Es realitzarà una carta per recórrer de nou per un canvi d’horari dirigida al regidor i si
es necessari es farà una reunió extraordinària per parlar d’aquest tema un cop
tinguem resposta, per saber quines solucions podem aplicar.

Es decideix que la propera reunió es farà dilluns 5 de novembre a les 21:00h. al menjador de l’escola.

Finalitza la reunió a les 23:00 hores.
Secretària

La Presidenta
(vistiplau)

Nur Redón

Marta Calaf

