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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 10 de desembre 2018            Horari: 21:00 h a 22:50 h 

 

Assistències: 

Oriol Llobet P5 

Josep Laguarda 1r 

Jordi Roger P5 

Kim Albó 5è 

NurRedón 2n 

Pilar Suarez 2n – 4rt 

Àlex Cardona P5 

Núria Rodríguez P5 

NeusCaylà P5 

Olga Bermúdez P4A 

Francesc Navarro 2n – 3r 

Rosótugas 2n – 3r 

Sophie Roman P4 

Anna Carrera 2n 

Cristina Mungay P5 

Oriol Suñé P5 – 2n 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Temes diversos: 

- Concert de Nadal 

- Aprovació per ampliació dels comptes de mail 

- Formalització del nou consell Escolar del Centre 

3. Informe de comissions 

4. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada. 

2. Temes diversos: 

• Concert de Nadal: 

S’informa que no cal la col·laboració dels pares i mares als accessos al teatre Zorrilla el pròxim 

21 de desembre per al concert de Nadal però sí famílies que acompanyin als infants en el 

trasllat de l’escola al teatre i a la inversa. Entre els assistents es proposen 6 persones per donar 
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un cop de mà. (Álex Gallego, Kim Albó, Oscar Alda, Rosó Tugas, Quico Navarro, Sophie Roman i 

Neus Caylà, aquestes dues ultimes només podrien ajudar en l’acompanyament de les 9 del 

matí). Si calen més famílies es farà difusió mitjançant els grups de delegats. També es demana si 

algú té una furgoneta disponible per facilitar el trasllat dels instruments de l’escola al teatre pel 

concert de Nadal. Es preguntarà per qui s’encarrega de la filmació del concert tot i que, en 

principi, ho assumeix l’escola.  

• Aprovació per ampliació dels comptes de mail: 

S’informa de la nova proposta de webmail unificada de la comissió de comunicació. En un 

principi hi havia la idea de contractar 2 paquets de 10 comptes cadascun però s’acorda que si 

es pot unificar correus i contractar un sol paquet s’intentarà per estalviar costos. Els membres de 

la comissió facilitaran les tarifes pertinents per deixar-ne constància a l’acta. També s’explica 

que s’ha eliminat el canal youtube de l’Ampa tal i com es va acordar en la passada reunió. 

• Formalització del nou Consell Escolar del centre: 

Es recorden els relleus sorgits de les recents eleccions i es dóna el canvi per formalitzat. 

 

3. Informes de comissions: 

• Comissió Drac Flaix – Timbalers : 

Expliquen que el passat mes d’octubre van reprendre els assajos. En l’actualitat són 6 timbalers 

en actiu. Expliquen que cadascú ha fet una aportació de 20 euros per aquest curs (120 euros 

en total), una quantitat que sumada a l’aportació que la comissió del Drac Flaix els va fer de 

120 euros després de la Festa del Drac , i un romanent de 100 euros que tenen els permetrà 

assumir els costos de les classes fins al maig (el professor cobra 15 euros l’hora). El grup de 

timbalers demana col·laboració econòmica per aquest curs. Calculen que els costos de tot 

l’any són de 630 euros però que enguany només els caldrien 370 euros. De cara al proper curs, 

ja amb més experiència i sense necessitat de fer classes, només necessitarien cobrir els costos 

de les sortides amb acompanyament del director. S’acorda en junta que la petició s’inclourà 

en el proper ordre del dia i se sotmetrà a votació. Es demana el document per adjuntar-lo a 

l’acta de la reunió.  

• Comissió Menjador: 

Els membres de la comissió demanen poder contractar un nutricionista per rebre formació i així 

tenir uns mínims coneixements sobre la matèria i poder concretar en un document quin és el 

model d’alimentació i de menjador que es vol per a l’escola. D’aquesta manera, creuen, 

podrien incidir amb més criteri en les pautes que cal que segueixi el servei de menjador escolar. 

Proposen també que la proposta de tastets per a les famílies tingui continuïtat durant tot el curs i 

que es reservi un mínim de dues places per a adults a cada servei. 

• Comissió d’Extraescolars: 

Els membres de la comissió aposten per introduir noves extraescolars al centre i així ampliar les 

possibilitats que s’ofereixen a les famílies. Es proposa per començar una extraescolar sobre 
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educació emocional. De moment s’ha fet difusió de la proposta i, si hi ha prou interessats, es 

traslladarà la idea al centre i, si s’aprova, es demanarà la cessió de l’espai. 

• FAMPAS:  

El representant de l’escola a la federació d’ampes, en Kim Albó, explica que de cara al curs 

vinent es preveu que faltin un centenar de places a secundària al municipi. El proper 19 de 

gener hi ha prevista una reunió de les associacions de veïns , les ampes i les direccions de les 

escoles per abordar la problemàtica i començar a treballar en un millor planejament educatiu 

al municipi. 

• Comissió Pati: 

Les membres de la comissió expliquen que un particular els cedeix materials com ara bobines 

de fusta o palés per a repensar espais de joc al pati o de cultiu. Demanen si hi ha espai per 

guardar el material fins que es pensa quin ús se li dóna i si hi hauria transport per portar-ho fins a 

l’escola el dia de la cessió. 

 

4. Precs i preguntes: 

- Es presenta una queixa durant la reunió ja que sembla ser que s’estarien estacionant 

vehicles privats a l’interior del recinte escolar, al davant del barracó de música. Es 

demanaran explicacions. 

- S’explica que la direcció del centre ha acceptat que a principis de curs, durant el ritual de 

presentació del drac Flaix, es deixi als alumnes de nova incorporació afegir la seva 

petjada al pedaç de roba corresponent, tal i com fan els infants de P3. 

 

La propera reunió es farà el 14 de gener a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 22:50 hores. 

 

Secretària        El President 

 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez       Jordi Roger 
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