AMPA CEIP ARTUR MARTORELL
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL CEIP ARTUR MARTORELL
Caràcter: Ordinària
Lloc: Menjador de l’escola Artur Martorell
Data: 30 de novembre de 2018
Horari: de 17:00 a 18:50

Assistències:
Mireia García Morón 3r – P4B

Gemma Pol Climents 3r – P4B

Míriam Gasol Rabella P5

Viviana Guastalla 1ª

Federica Lombardi P4A

Maite Coma P4A

Oscar Alda 2n

Álex Gallego 2n

Susana Soldado 1rB

Marc Morales P4B

Fernando Gracia P4B

Marta Rosell 1rA

Roger Bacarisas 1rA – P3

Nur Redón Codina 2n

Marta Calaf 4t

Oriol Suñé P5 – 2n

Jordi Coloma P5

Núria Rodríguez P5

Ekaitz Garate 1r

Jimena Arribas 1r

Ana Gallego 1r – P3

Jordi Roger P5

Olga Bermúdez P4A
Disculpen absència: la resta

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Resultat de les eleccions del Consell Escolar
3. Temes diversos
3.1 Concert de Nadal
3.2 Resolució del Consell Escolar sobre la problemàtica d’acompanyament als
alumnes a la piscina
3.3 Explicació de l’esborrany del nou decret de menjadors
3.4 Revista ERA
3.5 Concurs logo 50è aniversari
4. Informes de comissions
5. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta ordinària del 5 de novembre.
Queda aprovada.
2. Resultat de les eleccions al Consell Escolar.
Dimecres 28 de novembre es van celebrar les eleccions amb una participació
d’aproximadament un 20% dels convocats (es van emetre 97 vots dels 420
possibles). Els nous representants de pares i mares al Consell Escolar són: Núria
Relaño, Núria Pie i Francesc Gómez.
3. Temes diversos
3.1. Concert de Nadal. Es recorda que enguany se celebra el 21 de desembre.
Es faran tres torns i es repartiran dues entrades per família. S’alerta que
possiblement faci falta la col·laboració de tres persones per comprovar
entrades i indicar el lloc de les butaques. Es recorda que s’ha de ser curós
amb l’accés al teatre. Aquest any l’escola es fa càrrec de la filmació de les
nadales.
3.2. Resolució del Consell Escolar sobre l’acompanyament a piscina. S’esclareix
que finalment no hi ha hagut cap denúncia sinó una consulta a inspecció
d’Ensenyament sobre aquesta qüestió. S’explica que el Departament va
oferir com a solució a l’escola que els adults que facin l’acompanyament
presentin a secretaria del centre el certificat de delictes sexuals actualitzat.
L’acompanyament d’aquest primer trimestre s’acabarà de fer amb servei
de monitoratge. Pel que fa a la resta de curs el podran fer els pares i mares
si hi ha disponibilitat i els interessats presenten el certificat pertinent.
S’anuncia que la borsa de pares i mares que desitgin fer l’acompanyament
a piscina del proper curs haurà de quedar tancada el proper juny de 2019,
abans que acabi el curs. S’esbrinarà quin temps de validesa té el certificat
de delictes sexuals per saber cada quan cal renovar-lo. També es
demanarà quina és la ràtio de nens per monitor en el temps de piscina.
3.3. Explicació de l’esborrany del nou decret de menjadors. S’explica la intenció
de l’esborrany i s’especifica que, com a prioritats, no es vol perdre la cuina
pròpia al centre ni el fet que es cuini amb menjar de proximitat. El contracte
amb Àmbit Escola està vençut i ara per ara es renova anualment.
3.4. Revista ERA. Es recorda que l’Enric Vidal, pare de l’escola que s’encarrega
de la maquetació de la revista, plega aquest curs. Es tornarà a fer una crida
per a animar a altres pares i mares per agafar el relleu a principis de 2019,
que és quan es començarà a treballar en el projecte.
3.5. Concurs logo 50è aniversari escola Artur Martorell. El termini per presentar
un disseny finalitza el pròxim 19 de gener. S’acorda fer una crida a la
participació via grups de delegats.
4. Informes de Comissions
4.1. Comissió Obres. S’informa que hi ha una nova empresa que s’encarrega
del manteniment de l’escola. També es diu que la Font del pati és
defectuosa i que l’han de venir a canviar.
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4.2. Comissió Menjador. De moment resten pendents de la plataforma SOS
Menjadors i de FAMPAS per si sorgeix una postura unitària respecte al
nou decret de menjadors.
4.3. Comunicació i web. Informen que el servidor de nominalia no funciona
correctament i que han demanat pressupost per obrir comptes
directes perquè cada comissió tingui accés al seu web mail. Tenim 23
comptes. Proposen contractar dos paquets de 10 comptes antivirus i
antispam (en total pujaria a 562 euros el servei per 5 anys). Es
demanaran pressupostos i en la propera junta se sotmetrà a votació.
Demanen que cada comissió tingui un vocal, que seria la persona que
tingui accés al web mail del grup. També es volen regularitzar les
carpetes de cada comissió al drive. Els membres de la comissió han
pensat en fer una xerrada als participants en les diferents comissions
per explicar-los com fer servir els nous webs i, si cal, proposen fer un
manual d’ús. D’altra banda, s’acorda eliminar el canal de youtube de
l’AMPA.
4.4. Comissió Drac Flaix. Avisen que en breu faran algun petit retoc al drac
per actualitzar-lo. També s’acorda parlar amb la directora de l’escola
sobre com incloure els alumnes que es van incorporant a l’escola en
cursos posteriors a la cua del Drac. Els membres de la Comissió tenen al
cap fer una dimonieta més petita que puguin carregar els nens i
nenes.
4.5. Comissió Biblioteca. Expliquen que un dilluns de cada tres setmanes
vindran a l’escola alumnes del taller de teatre del Círcol per fer de
contacontes. La primera activitat programada es durà a terme el
proper 10 de desembre. D’altra banda, s’informa que la biblioteca
romandrà oberta cada dimarts i dijous a la tarda.
5. Precs i preguntes
‐ Es ratifica la nova junta presidida per en Jordi Roger (Míriam Gasol,
tresorera, i Núria Rodríguez ,secretària) aprovada en l’Assemblea General.
‐ Recapte d’aliments. Es tracta d’un projecte impulsat pels alumnes de 1r
d’ESO de l’institut La Riera. També faran un dinar solidari en motiu de la
Marató de TV3. Es pensa en fer una campanya solidària similar de cara al
proper curs ja que es considera que ara ja és massa just de temps.
‐ Es proposa de fer un rifa de Nadal de cara al proper curs.
‐ Es proposa fer una trobada amb la junta de l’AMPA de l’escola Lola
Anglada per fer un intercanvi d’impressions i coneixements.
‐ S’acorda el dilluns 10 de desembre a les 21 hores com a data de la propera
reunió ordinària d’AMPA.
Finalitza la reunió a les 18:50 hores.
Secretària

El president

(vistiplau)
Núria Rodríguez

Jordi Roger

