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

Caràcter: Ordinària
Lloc: Menjador de l’escola Artur Martorell
Data: 5 de novembre de 2018
Horari: de 21:00 a 22:45

Assistències:
Oriol Núñez Oller P3 – P5

Federica Lombardi P4

Jordi Juan i Ustrell P4A – P4B

Maria Teruel P5 – 5è

Josep Laguarda 1er

Joel Gasull P3 – 1er

Eva Rubiales P3 – 1er

Ana Rojo P4 – 1er

Pilar Suárez 2n – 4rt

Kim Albó 2n – 5è

Genoveva Barbero 1er

Àlex Cardona P5

Oriol Llobet P5

Jordi Coloma P5

Míriam Gasol P5

Jordi Roger P5

Núria Rodríguez P5

Núria Pie P4 – 2n

Marta Rosell 1er

Susana Belvente 3er – P5

Oriol Suñé 2n – P5

Cristina Mungay P5

Disculpen absència:
La resta

ORDRE DEL DIA
1.‐ Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.‐ Eleccions al Consell Escolar.
3.‐ Temes diversos:
• Explicació de l'esborrany del nou Decret de Menjadors.
• Revista l'ERA.
• Aclariments sobre la problemàtica d'acompanyament als alumnes a la piscina.
• Proposta de calendari per les reunions d'AMPA 2018‐2019.
4.‐ Informes de comissions.
5.‐ Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta ordinària del mes anterior i de l’acta de la reunió
extraordinària d’octubre sobre qüestions relatives a l’acompanyament a piscina.
S’aproven totes dues.
2. S’anuncia el calendari previst per a les eleccions al Consell Escolar. S’explica quina és la
finalitat de l’òrgan i qui el constitueix. Es passa entre els assistents una carta
informativa de les tasques i deures del Consell Escolar per tal de rebre el vist i plau de
la junta i s’acorda fer‐ne difusió entre les famílies per mitjà dels delegats. S’ofereixen
còpies del formulari per a presentar‐se com a candidat/a dels representants de pares i
mares. S’explica que el 28 de novembre són les votacions i que l’escola demana un
parell de voluntaris per torn com a suport a les meses electorals. (Torns: 8:00‐8:30 /
9:00‐9:30 / 12:15‐12:45 / 15:00‐15:15 / 16:30‐18:15). L’Àlex Cardona anuncia que
agafarà el relleu de l’Oriol Suñé com a representant de l’AMPA al Consell Escolar.

3. Temes diversos:
3.1. Explicació de l’esborrany del nou decret de menjador. Es diu que el govern Català
proposa un canvi del model de gestió de menjadors que podria treure capacitat de
decisió a l’AMPA. Des de la Comissió de Menjador expliquen que hi ha una
plataforma (SOS Menjadors) força contrària al decret i que buscaran informació al
respecte per decidir en junta si ens interessa adherir‐nos com a AMPA o no. Hi ha
una manifestació contrària al decret prevista pel 17 de novembre.

3.2. Revista l’ERA:
S’informa que fins ara l’Elisenda Comorera i l’Enric Vidal se’n ocupaven però que
aquest eràa el seu darrer any. Es proposa fer una crida per mitjà dels delegats per
trobar voluntaris que se’n vulguin fer càrrec i aquest any ja anar agafant nota de
quin és el funcionament. També s’informa que calen persones que s’ocupin
d’aconseguir la publicitat que permeti l’autofinançament de la revista i, de
passada, elaborar un llistat dels anunciants i veure com gestionar els cobraments.

3.3. Aclariments sobre la problemática amb els acompanyaments dels alumnes a la
piscina.
Es fa públic que hi ha hagut una denúncia al Departament d’Ensenyament en
contra de la proposta aprovada en la junta extraordinària que permetia
l’acompanyament a piscina per part dels pares als alumnes de 1er i 2n. S’informa
que de moment l’escola ha suspès l’acompanyament i que ara l’assumeix Àmbit
Escola, amb les despeses que això comporta. També que a la propera reunió del
Consell Escolar es convidarà la persona denunciant per tal que conegui el parer del
centre. També s’explica que de formalitzar‐se la denuncia es trencaria el concepte
de “confiança plena” que impera a la majoria de centres educatius i que es basa en
la confiança dels pares cap a l’escola i fa possible una participació fluïda de les
famílies en el dia a dia de l’escola. S’acorda que en la reunió del Consell Escolar el
representant de l’AMPA i el mateix president recolliran l’opinió dels presents a la
reunió i avalaran el resultat de la votació de la junta extraordinària en motiu de
l’acompanyament a piscina.
3.4. Es proposa un calendari per les reunions de l’AMPA pel curs 2018‐2019.
5 novembre / 3 desembre / 14 gener / 4 febrer / 11 març / 1 abril / 6 maig / 3 juny
/ 30 setembre
Recollint les peticions d’anteriors juntes, i a mode de prova, s’acorda fer una junta
ordinària en horari de tarda per obrir l’AMPA al conjunt de les famílies de l’escola.
Es proposa com a data el 23 de novembre a les 17 hores. En cas que el Consell
Escolar encara no s’hagués reunit la reunió es posposaria al 30 de novembre. La
intenció és fer difusió de com funciona l’AMPA i engrescar més gent. La Comissió
d’extraescolars parlarà amb Àmbit Escola per demanar servei de canguratge
coincidint amb la reunió.
4. Informes i Comissions.
4.1. Comissió de Comunicació:
La Federika Lambordi i l’Oriol Núñez expliquen que s’han incorporat a la comissió,
juntament amb la Nur i l’Òscar. Diuen que estan treballant en un nou protocol de
comunicació. Reben la petició que les comissions puguin respondre els correus des
del mail del grup i no des del correu personal.

4.2. Comissió Biblioteca:
Des de la Comissió diuen que aquest curs esperen obrir la biblioteca dues tardes a
la setmana (dimarts i dijous) de 16:30 a 18:00. Estan enllestint l’anunci dels nous
horaris i serveis. D’altra banda, la Míriam Gasol explica la proposta que alumnes de
teatre d’El Círcol vinguin a l’escola els dilluns per fer de contacontes, a banda dels
pares i les mares que s’ofereixin voluntaris.
5. Precs i preguntes
‐ La Marta Rosell manifesta la seva preocupació per la possibilitat que el curs vinent
el departament vulgui encabir un nou bolet a P3 i proposa anar organitzant
accions en la línea com ho fan a l’escola Lola Anglada o, fins i tot, coordinar els dos
centres.
‐ La Núria Pié explica que ja hi ha alguns pares i mares que pensen en crear una
comissió que treballi en aquest sentit i planifiqui quin ha de ser a curt, mitjà i llarg
termini el futur del centre.
‐ S’informa que la font del pati ha deixat de funcionar. Es notificarà a la Comissió
d’Obres perquè en faci seguiment.
Finalitza la reunió a les 22:45 hores.

Secretària

El President

(vistiplau)
Núria Rodríguez

Jordi Roger

