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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 11 de març de 2019            Horari: 21:00 h a 23:30 h 

 

Assistències: 

Raquel Blanco P5 

Pilar Suárez 2n - 4rt 

Òscar Alda 2n 

Nur Redón 2n 

Thaïs Deulofeu P4 

Federica Lombardi P4 

Ana Rojo P4 - 1er 

Josep Laguarda 1er 

Eva Rubiales P3 - 1er 

Sophie Roman P4 

David Casa P4 

Núria Relaño 

Oriol Núñez P3 - P5 

Oriol Llobet P5 

Jordi Coloma P5 

Núria Rodríguez P5 

Míriam Gasol P5 

Cristina Mongay P5 

Núria Pié P4 - 2n 

Maria Teruel P5 - 5è 

Jordi Roger P5 

Marta Rosell 1er 

Kim Albó 2n - 5è 

Oriol Suñé 2n - p5 

 

 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Informe de comissions. 

3. Temes diversos:  

- Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’AMPA pel curs 2018-2019 

- Jornada de portes obertes del proper dia 13 de març 

- Votació sobre l’adhesió de l’AMPA a les mobilitzacions proposades per FAMPAS Badalona 

pels propers dies 15 i 22 de març per la manca d’oferta de places a la zona 

- Creació de la comissió Festa d’Aniversari 50 anys 

- Festa de l’ensenyament 

- Xocolatada solidària 

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. Informe de comissions: 

- Comissió de Festa Major:  

Els responsables expliquen que aquest any ha costat aconseguir voluntaris per coordinar 

les diferents activitats de la festa. Falten coordinadors de pesca i globus. S’enviarà un 

sms als delegats abans d’obrir la graella que es fa pública a totes les famílies per mirar 

de tapar el forat. Es proposa demanar carpes a l’ajuntament o a l’associació de veïns 

del Centre i al Micaquer per fer ombra als infants mentre dura l’espectacle. L’Oriol Suñé i 

la Marta Rosell ho demanaran. Diuen que no es farà karaoke aquest any. 

- Comissió comunicació 

S’anuncien els vocals de cada comissió. 

· Nur Redon - Comunicació 

· Marta Rosell - Biblioteca 

· Cristina Mungay - Escola de pares 

· Enric Vidal - Revista Era  

· Isabel Pujades - Hort 

· Jac Cirera - Medi ambient 

· Rosó Tugas - Consum 

· Susana Xiol - Menjador 

· Oriol Suñé - Extraescolars 

· Neus Cayla - Obres 

· Marta Casas - Pati 

· Kim Albó - Ciutadania 

· Camí escolar - Manel Casademunt 

· Drac Flaix - Rubén Cobos 

· Quico Navarro - Timbalers del Flaix 

· Pili Suarez - Festes 

· Jordi Coloma - Protecció de dades 

· Álex Gallego - Socialització 
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· Míriam Gasol - Tresoreria 

 

- Comissió Drac Flaix:  

Comuniquen que el proper 15 de març participen en la Xocolatada Solidària de l’escola 

i el 50% del que es recapti es dedicarà a la investigació del càncer infantil. El proper 30 

de març també col·laboren amb l’escola Lola Anglada en un vermut solidari i mostra 

d’ong’s. S’explica que de cara al proper curs es vol fer una activitat conjunta entre les 

dues escoles del parc. 

 

- Comissió Revista Era  

Estan començant a mirar possibles dissenys. Es demana gent que col·labori en la cerca 

d’anuncis per la publicació. S’enviarà un mail per mitjà dels delegats.  

 

- Comissió biblioteca  

Ja han informat del concurs del punt de llibre i en breu ho faran de l’intercanvi de llibres 

per Sant Jordi. Necessitaran voluntaris.  

 

- Comissió socialització:  

S’ha parlat amb la direcció sobre la qualitat de les fotocòpies i l’escola està mirant de 

trobar una solució. 

 

- Comissió menjador:  

S’ha convocat un nou tastet del menjador. També es proposa la possibilitat d’oferir anglès 

al migdia però s’explica que històricament la proposta s’ha rebutjat. Es diu que a l’hora 

de menjador castiguen als alumnes si no fan les activitats que proposen els monitors. La 

comissió de menjador ha acordat fer un dia d’observador a l’hora de menjador per veure 

si realment se’ls obliga o no. 

 

- Comissió extraescolar:  

S’està pendent de rebre proposta de casals d’estiu. Es debat sobre si proposar o no de 

nou fer anglès com a extraescolar al centre amb una empresa externa però no es fixa la 

manera com fer-ho. 

 

- Comissió pati:  

Aquest mes, gràcies a la col·laboració de les famílies, s’han repintat els jocs del pati, 

vernissat les taules de cultiu i rotulat els espais de joc. També van venir a podar els arbres 

per mirar d’aconseguir més ombra. A l’espai de l’hort s’han plantat aromàtiques i s’ha fet 

un tancat. 
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3. Temes diversos 

- Xocolatada solidària. L’AMPA paga la xocolata i les famílies de sisè els melindros. Hi 

haurà actuacions de dansa, parades d’activitats vàries, etc. Es farà la tarda del 15 de 

març a la Pineda. 

 

- Comissió Festa 50 anys. Es diu que es busca gent per integrar la comissió de la Festa dels 

50 anys de l’Artur Martorell per començar a pensar en activitats de cara al proper curs. 

Es farà una crida al grup de l’AMPA. 

 

- Jornada de portes obertes del proper dia 13 març. Es busquen dos voluntaris per a cada 

torn 

 

- Festa de l’ensenyament. El proper 23 de març, al parc de Montigalà, se celebra una nova 

edició de l’Educació Pública de Badalona. Els presents acorden que, davant la 

impossibilitat d’anar-hi, l’AMPA de l’escola no hi serà present.  

 

- Votació sobre l’adhesió de l’AMPA a les mobilitzacions proposades per FAMPAS Badalona 

pels propers dies 15 i 22 de març per la manca d’oferta de places a la zona. 

S’acorda donar suport el 26 de març a la manifestació des del Viver i fins a la plaça de la 

Vila convocada per FAMPAS, on coincidint amb el ple municipal, es pretén fer una 

acampada reivindicativa. 

 

- Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’AMPA pel curs 2018-2019. La 

Míriam Gasol, tresorera de l’AMPA, presenta una proposta de pressupostos. S’annexa el 

document en l’acta corresponent. Com a element destacat, la junta de l’AMPA 

proposa destinar aquest curs 12.000 euros en projectors i la millora de la sala 

d’informàtica. Es vota per unanimitat proposar la celebració d’una junta extraordinària 

abans que acabi el curs per decidir si es manté la quota extraordinària de cara al curs 

vinent o bé es modifica d’acord amb les necessitats i la voluntat inversora de l’ampa.  
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4. Precs i preguntes: 

- Acollida: Es diu que no hi ha control suficient de la canalla, sobretot a les entrades. La 

comissió d’extraescolars preguntarà com es gestiona el servei.  

 

La propera reunió es farà l’1 d’abril 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 


