AMPA CEIP ARTUR MARTORELL

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

Lloc: Escola Artur Martorell

Data: 01 d’abril de 2019

Horari: 21:00 h a 23:00 h

Assistències:
Pilar Suárez 2on i 4rt

Núria Rodríguez P5

Rosó Tugas 2on i 3er

Jordi Roger P5

Olga Bermúdez P4A

Anna Rojo 1er i P4

Sophie Roman P4A

Marta Rosell 1er

Alex Gallego 2on

Oriol Núñez P3 i P5

Àlex Cardona P5

Kim Albó 2on i 5è

Oriol Llobet P5
Cristina Mungay P5
Eva Rubiales P3 i 1er
Mariona Teruel 5è
Disculpen absència:
La resta
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe de comissions.
3. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació Acta anterior.
Es llegeix l’acta anterior i queda aprovada.
2. Informe de comissions:
-

Comissió de menjador:
La comissió va fer de mediadora entre algunes famílies de cinquè i els responsables
d’Àmbit Escola per les queixes d’alguns alumnes que no volen fer activitats dirigides al
migdia i demanen que se’ls deixi anar a jugar amb el material que desitgin. Es va acordar
que la coordinadora d’Àmbit Escola comunicarà al seu equip que aquells alumnes que
no vulguin participar de l’activitat proposada puguin dedicar el temps lliure a allò que
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vulguin. Se’ls cedirà material per jugar, però amb la intenció d’estimular el joc tranquil.
D’altra banda, la comissió de menjador avança que a mitjà termini té pensat fer una
enquesta per recollir impressions i propostes de pares, mares i alumnes sobre el menjador.
Informen que a la darrera data proposada pels tastes adreçats a famílies ningú no s’hi va
apuntar.
-

Comissió comunicació
Encara hi ha grups que no han fet servir el webmail. Es farà un petit manual per ensenyar
als usuaris com fer servir el servidor. Es proposa a la comissió endreçar els contactes
existents. Es pot afegir, per exemple, el curs que correspon a cada contacte. D’aquesta
manera es pot fer net i esborrar aquells correus de gent que ja no està al centre escolar.

-

Comissió biblioteca
Demà es pengen els punts de llibre perquè els mestres puguin votar.
N’han rebut 75, tot un èxit de participació. Comencen a preparar l’intercanvi de llibres,
que es farà el 23 d’abril a la tarda. Del 3 al 10 d’abril es recolliran.

-

Comissió extraescolar:
Tenen previst fer dues xerrades a l’escola. Una sobre Afectivitat i Sexualitat, el 3 de maig,
i l’altra sobre educació emocional, el 31 de maig. Cap de les dues té cost, són propostes
de la Diputació de Barcelona.

3. Precs i preguntes:
-

L’Àlex Cardona, representant de l’AMPA al Consell Escolar, s’ha reunit amb el mestre
d’informàtica per conèixer les necessitats que hi ha a l’escola. Es proposa a l’AMPA
adquirir pantalles tàctils i projectors. S’està a l’espera de rebre pressupost.

-

La representant de la Festa Major, la Pilar Suárez, explica que està costant omplir la graella
de voluntaris per cobrir totes les activitats proposades. Aquest divendres 5 d’abril es
començaran a vendre els tiquets del sopar. Es proposa que l’AMPA compri un bufador
elèctric per facilitar la neteja de la festa major. Se li comentarà a la tresorera. D’altra
banda, hi ha hagut una errada ortogràfica en els tiquets de les festa, encarregats a un
pare de l’escola. En la reunió s’aprova demanar a la impremta una nova remesa de
tiquets. S’han demanat carpes perquè els infants tinguin ombra durant els balls de la festa
major.

-

Comissió obres: Demanen que ens deixin o bé posar una doble font o bé comprar-ne una
altra. Infraestructures dona permís.

-

Alguns pares i mares proposen, de cara al proper curs, que l’escola faci més activitats per
Carnestoltes. Passaran correu a l’AMPA per tractar la qüestió.
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-

A l’escola Gitanjali se celebra la jornada de l’AMPA oberta. Es parla de proposar una
jornada de cara al proper curs on explicar el funcionament de l’AMPA. I també es parla
de recuperar la idea de fer una activitat de nit a l’escola, tipus astronòmica, amb la
intenció de generar sinèrgies entre les famílies.

La propera reunió es farà el 6 de maig 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

