AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

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

Lloc: Escola Artur Martorell

Data: 14 de gener de 2019

Horari: 21:00 h a 23:00 h

Assistències:
Jordi Coloma P5

Jordi Juan P4AiB

Oriol Llobet P5

David Casas P4A

Oriol Núñez P5

Núria Píe P4B i 2on

Mireia Garcia 3er i P4B

Francesc Navarro 2on i 3er

Xavier Monés 4rt i 6è

Rosó Tugas 2on i 3er

Kim Albó 2on i 5è

Mariona Teruel 5è

Ana Rojo P4 i 1er

Oriol Suñé P5 i 2on

Eva Rubiales P3 i 1er

Míriam Gasol P5

Josep Laguarda 1er

Jordi Roger P5

Oscar Alda 2on

Núria Rodríguez P5

Rubèn Cobos P3 i 2on

Cristina Mungay P5

Alex Gallego 2on
Disculpen absència:
La resta
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Temes diversos:
-

Revista l’ERA.

-

Aprovació de l’aportació econòmica de l’AMPA als Timbalers d’en Flaix 2018-2019
(s’adjunta document annex)

-

Preparació de la propera reunió amb Fampas el 19 de gener. Associacions de veïns, AMPES
i direccions de la nostra i altres escoles es reuneixen per tractar la problemàtica de la
manca de places pel curs 2019-2020, tant per a infantil i primària com per a secundària.

3. Informes de comissions.
4. Precs i preguntes.

AMPA CEIP ARTUR MARTORELL
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació Acta anterior.
Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada.
2. Temes diversos

-

Revista l’ERA: Es proposa fer un petit escrit explicant en què consisteix la tasca de
col·laboració amb la revista per redirigir-lo via delegats. Es demanarà a l’Enric Vidal, un
dels actuals membres de la comissió, que faci una mínima explicació per escrit. També
es farà difusió de la possibilitat de publicar anuncis a la revista per guanyar noves
col·laboracions. En Rubèn Cobos i l’Oscar Alda es proposen per ajudar en la
maquetació de la revista. De totes maneres es proposa obrir la proposat a tota la
comunitat educativa. Es diu que en els darrers anys el cost de publicació de la revista
ha estat d’ aproximadament de 480 euros. En el darrer any no hi va haver cap ingrés per
anunci.

-

Aprovació de l’aportació econòmica de l’AMPA als Timbalers d’en Flaix 2018-2019:
Els membres de la comissió demanen una aportació de l’ampa d’un màxim de 370
euros per aquest curs. Després d’acordar que s’ha d’acabar de consensuar la manera
de procedir amb el pagament en cas d’aprovar la mesura, es llegeix la proposta i se
sotmet a aprovació. El resultat de la votació és: d’un total de 23 assistents, 22 voten Sí a
assumir els costos de l’assaig i sortides del grup, 1 vota No. Es proposa mirar de compartir
la proposta dels Timbalers amb l’AMPA de l’escola Lola Anglada per saber si en podria
sortir un grup de músics conjunt que animés a més gent i es poguessin compartir
despeses.

-

Preparació de la propera reunió amb Fampas el 19 de gener: Associacions de veïns,
AMPES i direccions i de la nostra i altres escoles es reuneixen per tractar la problemàtica
de la manca de places pel curs 2019-2020, tant per a infantil i primària com per a
secundària. En Kim Albó, representant de l’AMPA a la Federació, diu que a la trobada
no hi haurà cap membre del professorat de l’escola. S’informa que falten 100 places de
secundària a Badalona pel proper curs. A la nostra zona històricament hi ha hagut més
demanda que oferta a P3 i es preveu que la situació es repeteixi el proper curs. En la
reunió es formaran diferents grups de treball i s’adoptarà una estratègia comuna per
part de tots els implicats per donar una resposta de ciutat a la problemàtica. Es
comunicarà mitjançant els delegats la possibilitat d’assistir a la reunió.

3. Informe de comissions
-

Comissió de Tresoreria: En Xavier Monés, tresorer de l’anterior junta, adjunta un
document del pressupost del curs 2017-2018. S’acorda que el document es penjarà al
web perquè les famílies els puguin consultar. Es comenta que al pressupost del proper
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any hauríem de tenir unes partides establertes per a propostes que sorgeixen durant el
curs.
-

Comissió de biblioteca: Informen que a banda dels contacontes fixats amb El Círcol, els
pares i mares poden continuar participant en la proposta d’explicar contes els dilluns. Es
tornarà a enviar un mail als delegats perquè passin la proposta a les famílies.

-

Comissió del menjador: Es demana informació sobre a què juguen els alumnes a l’hora
de menjador perquè sembla ser que el futbol és una de les activitats més freqüents. La
comissió ha demanat el projecte lúdic del temps de menjador a Àmbit Escola però
l’empresa no els hi ha facilitat.

-

Comissió extraescolars: Es comenta que a l’escola fan classes de dansa per a
adolescents i adults en horari de tarda-vespre. S’esbrinarà si és una activitat adreçada a
alumnes, exalumnes i famílies o si no té a veure amb el centre.

-

Comissió comunicació: En menys d’un mes es proposen fer el canvi en el mailing de les
deu comissions que disposaran de correu. Caldrà trobar un vocal de cada comissió.
També properament s’endreçarà al drive tota la documentació de l’ampa.

4. Precs i preguntes:
-

La setmana vinent arrenca el projecte de col·laboració amb Cointegra d’impuls de
l’hort.

-

La setmana passada els alumnes no van poder anar a piscina perquè la temperatura
de l’aigua no era òptima. A partir d’aquesta setmana es reprèn l’activitat. I a partir
d’ara es recupera l’acompanyament als alumnes per part de pares i mares a la piscina.

-

Xocolatada solidària. Es difon la memòria de l’activitat, celebrada l’any passat.
L’aportació dels diners recaptats es va fer a l’hospital de Sant Joan de Déu. La iniciativa
és a nivell de Catalunya i cada escola s’apunta el dia que considera. En parlarem en
properes reunions per concretar data de cara a una nova edició de la Xocolatada
Solidària.

-

L’escola demana a la comissió de pati pintar els cartells del pati que hi ha pendents i
posar reg a la zona de l’hort.

La propera reunió es farà el 4 de febrer a les 21:00h. al menjador de l’escola.
Finalitza la reunió a les 23:00 hores.
Secretària

El President
(vistiplau)

Nuria Rodriguez

Jordi Roger

