
 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 
 

 

 

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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 04 de febrer de 2019            Horari: 21:00 h a 23:30 h 

 

Assistències: 

Nur Redon 2on 

Jordi Roger P5 

Federica Lombardi P4 

Àlex Cardona P5 

Francesc Navarro 3er i 4rt 

Olga Bermúdez P4A 

Sophie Román P4A 

Mariona Teruel 5è 

Núria Relaño 1er 

Ana Rojo 1er 

Cristina Mungay P5 

Josep Laguarda 1er 

Pilar Suárez 2on i 4rt 

Núria Rodríguez P5 

Oriol Suñé P5 i 2on 

Eva Rubiales P3 i 1er 

Kim Albó 5è 

Marta Rosell 1er 

Míriam Gasol P5 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Temes diversos:  

- Presentació dels nous noms dels comptes de correu per la seva aprovació i/o modificació, 

així com el nomenament com a vocal del representant de cada comissió.  

- Explicació dels possibles canvis estatutaris a realitzar en una propera junta extraordinària: 

 nombre de comissions 

 durada del càrrec dels membres de la Junta Directiva 

 Modificació de l’exercici econòmic actual (curs lectiu) a any natural per tal 

d’igualar-ho amb el decret de l’escola. 

3. Informes de comissions. 

4. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada. 

2. Temes diversos 

- Presentació dels nous noms dels comptes de correu per la seva aprovació i/o 

modificació, així com el nomenament com a vocal del representant de cada comissió. 

 
La comissió de comunicació explica que en un futur hi haurà 5 comissions obligatòries i 5 

més d’alternatives que agruparan les 17 comissions actuals en deu dominis web 

diferents. Els noms de les noves comissions són: 

1. Cultura (biblioteca, escola de pares, revista Era) 

2. Tresoreria 

3. Comunicació (web, twitter, comunicació) 

4. Menjador (menjador) 

5. Extraescolars 

6. Comissió festes (drac flaix, timbalers, festa major i festa badiu) 

7. Protecció (protecció de dades) 

8. Fem barri (ciutadania, pati, obres, camí escolar) 

9. Escola verda (hort, medi ambient i consum) 

10. Ampa (junta directiva) 

 

- Pares i mares de cicle mitjà i superior expliquen que la qualitat de fotocòpies amb què 

treballen els alumnes és de molt mala qualitat. Es demanarà als membres de la comissió 

de socialització de llibres que demanen a l’equip directiu del centre dignitat en els 

materials escolars. 

 

- Des de la comissió de Camí Escolar es queixen que els cotxes aparquen als accessos de 

l’escola i això pot generar un perill. La comissió d’obres s’hi posa en contacte per 

estudiar conjuntament possibles solucions. 

 
- Revista Era: Demanen gent que busqui possibles anunciants per a rebre aportacions per 

l’edició de la revista. 

 

- Festa Major: La festa és el 12 d’abril. Els pares i mares implicats en la comissió ja estan 

començant a treballar i diuen que calen noves col·laboracions. 



 AMPA CEIP ARTUR MARTORELL 
 

- 2.2. Explicació dels possibles canvis estatutaris a realitzar en una propera junta 

extraordinària: 

- nombre de comissions. Els estatuts de l’AMPA marquen que hi ha d’haver cinc 

comissions de caràcter obligatori (comunicació, tresoreria, cultura, menjador i 

extraescolars), i deixa oberta la possibilitat d’afegir-ne cinc més com a màxim 

d’alternatives. 

- durada del càrrec dels membres de la Junta Directiva. Els estatuts també fixen en dos 

anys el termini d’un mandat de junta directiva de l’AMPA i històricament s’han fet 

durar quatre, a excepció de l’anterior directiva que va ser de dos anys. Cal que 

repensem quina durada creiem més apropiada i ajustar-nos a la norma o bé 

modificar els estatuts. S’acorda debatre aquesta qüestió properament. 

- Modificació de l’exercici econòmic actual (curs lectiu) a any natural per tal d’igualar-

ho amb el decret de l’escola. No té sentit tenir un superhàbit exagerat ni tampoc 

tenir uns números molt ajustats per no patir. Cal repensar la necessitat de la quota 

extraordinària i fer un seguiment de l’ús que es fa de les aportacions. Es farà des de la 

comissió de Tresoreria un pressupost estimat per al curs lectiu i s’exposarà a la junta les 

necessitats econòmiques per tal de decidir si es dóna continuïtat o no a la quota 

extraordinària. 

 

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 

any hauríem de tenir unes partides establertes per a propostes que sorgeixen durant el 

curs.  

 

- Comissió extraescolar: Ha començat una extraescolar d’educació emocional i hi ha 11 

famílies interessades de P5, 1er i 2on. L’educadora facturarà i serà Àmbit Escola qui li 

pagarà previ pagament de les famílies a l’empresa de lleure. Es fa una prova de tres 

mesos i després ja es veurà si de cara al proper curs arrenquen més grups. 

 

- Comissió Ciutadania: En Kim Albó explica el contingut de la darrera reunió de Fampas. 

A Badalona, el 52% dels infants van a l’escola pública i la resta a la concertada. A 

Badalona hi ha 19 bolets a la pública i 69 grups amb augment de ràtio de cara al 

proper curs. Fampas insisteix a demanar una millor planificació. 
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4. Precs i preguntes: 

- Xocolatada Solidària: Hi ha dues mares implicades que ja busquen dates per fer la 

celebració a l’escola. 

 

La propera reunió es farà el 11 de març a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 23:30 hores. 

 

Secretària        El President 

 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez       Jordi Roger 
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