
 AMPA ESCOLA ARTUR MARTORELL 

 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA ESCOLA ARTUR MARTORELL 

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 11 de novembre de 2019           Horari: 21:00 h  

 

Assistències: 

Maria Teruel 1er - 6è      Alice P3 

Jéssica Sánchez P5B      Josep Laguarda 2on A 

Federica Lombardi P5      Cris Mungay 1er 

Neus Caylà P4 i 1er      Jordi Coloma 1er 

Núria Rodríguez P3 i 1er     Jordi Roger P3 i 1er 

Sophie Román P5A      David Casas P5A 

Marta Rosell 2onA      Eva Rubiales P4 i 2onA 

Eric Ponce P3 i 3er      Thaïs Deulofeu P5A 

Aissam Lahlioui 2on i P5A 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Temes diversos: 

-   Concert de Nadal 

- Comentaris sobre diverses qüestions sorgides en anteriors juntes: porta rampa d’accés, 

aparcament de cotxes davant l’accés a Seu d’Urgell, protecció de dades, etc. 

3. Informes 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: Serà el pròxim 20 de desembre. S’ha preguntat a la direcció sobre la 

possibilitat d’oferir dues entrades a la família de P5 amb bessons i l’escola no vol fer cap 
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excepcionalitat, per tant no podrà ser. S’informa que caldrà ajuda per baixar els instruments al 

teatre. 

- Rampa d’accés: S’ha reclamat a la direcció de l’escola que s’obri la porta de la rampa per tal 

d’oferir un accés còmode a les persones que ho requereixin. Si properament no s’obren les portes 

com toca es farà un escrit de queixa a l’ajuntament. 

- Aparcament de cotxes als accessos a l’escola: Es valora que posar una pilona fixa és complicat 

però algun element mòbil podria servir per evitar que els vehicles accedeixin. Dos membres de 

l’AMPA intentaran vehicular la demanda conjuntament amb l’associació de veïns i l’àrea de via 

pública. 

- La grossa de Nadal de l’escola ja està disponible. 

- Avui ha arribat una queixa d’una família de sisè que afirma haver rebut de part del seu fill fulls 

reciclats amb dades personals d’algun alumne del centre. S’alertarà a l’escola i es demanarà 

una major cura en la protecció de dades personals. 

- Abans de divendres les famílies han de lliurar a l’escola l’autorització d’ús i protecció de dades 

relativa a l’AMPA. 

- Durant la sessió persisteixen les queixes sobre la mala qualitat de les fotocòpies que es lliuren als 

alumnes. 

- S’informa que l’Àlex Cardona, representant de l’AMPA al Consell Escolar, ha renunciat al càrrec. 

Cal cobrir aquesta figura. Es preguntarà a la direcció de l’escola si ens poden avançar el 

calendari i els horaris de les reunions del consell previstes. 

 

3. Informes de comissions 

• Comissió Escola de pares i mares: les xerrades començaran al gener amb l’Alba Castellví (educar 

sense cridar). N’hi haurà una altra sobre educació sexual (a càrrec de l’autora del portal 

“sexoeducación”). Les xerrades seran obertes també a les famílies de l’escola Lola Anglada 

seguint la col·laboració que s’ha anat donant en els darrers temps. 

• Comissió de Menjador:  aquest dimecres es reuniran amb l’Eva, la coordinadora d’Àmbit Escola 

al centre. 

• Comissió Biblioteca: S’informa que la “setmana de la biblioteca” serà al gener. 

 

4. Precs i preguntes 

- Aquest curs hi ha pares i mares de P3 que es queixen de l’obligatorietat del temps de dormir 

a l’hora de menjador, com ha passat altres anys. Es demanarà flexibilitat per atendre les 

necessitats de tots els infants. 

- El proper dissabte 16 de novembre se celebra el primer mercat d’intercanvi conjunt amb 

l’escola Lola Anglada i l’institut La Riera. 

- Hi ha una família de P5 que demana que els infants quan fan sortides surtin amb elevadors 

o cinturons de seguretat per als alumnes. Preguntaran preus i mides necessàries per tenir 
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una idea i valorar la proposta. 

- Es calendaritzen les reunions d’AMPA del curs:  

· 13 de desembre a les 17h 

· 13 de gener a les 21h 

· 10 de febrer a les 21h 

· 9 de març de 21h 

· 17 d’abril a les 17h 

· 18 de maig a les 21h 

· 15 de juny a les 21h 

 

La propera reunió es farà el 13 de desembre a les 17:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 22:25 hores. 

 

Secretària        El President 

 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez       Jordi Roger 

 

  


