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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 13 de desembre de 2019           Horari: 17:00 h  

 

Assistències: 

Míriam Gasol 1r  Maria Sabater 2nA / P5A  Laura Orenga 2nA / P4 

Berta Molongua 5è  Àlex Prat 1r    Tamara Marín 1r 

Oriol Suñé 1r / 3r  Jacob Cirera P5 / 3r   Jordi Roger P3 / 1r 

Maite Coma P5  Jordi Sebastià P5   Jéssica Sánchez P5B 

Irene García 1r / 3r 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Informes 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. Informes de comissions 

• Comissió Obres: no hi ha novetats. La reparació de la façana encara no està licitada. La nova 

empresa de manteniment que ha començat aquest curs sembla que funciona millor que 

l’anterior.  

• Comissió 50 Aniverari: el tió enguany cagarà un regal especial per a tots els nens i nenes.  

El 16 de febrer de 2020 es realitzarà una plantada d’abres al Turó de l’Enric amb la col·laboració 

de l’AMB. Coordina Jac Cirera.  

• Comissió Menjador: membres de la comissió van estar al menjador des de 12:30 fins a 15:00. No 

es van detectar dinàmiques negatives com les que s’havien trobat quan no hi havia proposta de 

jocs per part dels monitors d’Àmbit Escola. Als infants se’ls obliga a escoltar mentre es realitza 

l’explicació de l’activitat, però no a participar. 
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Irene García proposa parlar amb Àmbit Escola sobre el voluntariat que realitzen persones amb 

diversitat funcional de l’entitat amb què col·labora (els mateixos amb qui es treballa l’hort). Es 

valora positivament per part de la Junta. 

Excedent alimentari del menjador: es proposa donar-lo a altres recursos o menjadors, però hi 

poden haver obstacles de tipus sanitari. També es proposa que s’ofereixi a les famílies. Queda 

pendent parlar-ne amb Àmbit Escola. 

• Comissió Timbalers: cada cop hi ha més gent que s’anima a formar part de la comissió. En 

aquests moments hi ha 14 timbalers i 2 grups d’extraescolars. De cara a gener/febrer està previst 

obrir 2 grups més perquè hi ha 18 infants en llista d’espera. 

• Comissió Protecció de Dades: s’han recollit les autoritzacions de les famílies. Les que estiguin 

pendents es reclamaran a partir de gener. Queda pendent parlar amb la Comissió de 

Comunicació per tal que facin els grups de difusió amb els correus electrònics ocults. 

• Comissió de Medi Ambient: valoració molt positiva del mercat d’intercanvi al Lola Anglada. 

Proposen realitzar una acció similar al “mercat del trasto” a l’Artur, tot i que cal valorar 

conjuntament amb el grup de pares que enguany organitza la Festa Major si es podrien fer servir 

els objectes com a regals per a la rifa. 

• Comissió Escola de pares i mares: al gener es realitzarà la primera xerrada a l’escola amb Alba 

Castellví. S’informa de la reunió amb l’Ajuntament per tal de sol·licitar conjuntament amb Lola 

Anglada i la Riera les formacions que ofereix la DIBA. Es realitzarà consulta a Mossos d’Esquadra, 

que també fan sessions formatives a escoles. 

• Comissió Biblioteca: després de la reunió amb l’Escola, s’ha acordat fer la Setmana de la 

Biblioteca del 27 al 30 de gener. 

 

3. Precs i preguntes 

- Es constata, per segona vegada, que el canvi de dia i horari de les reunions no repercuteix 

en una major afluència de famílies, per tant s’acorda tornar a fer-les els vespres. 

- Concert de Nadal: ja està tot a punt i la setmana vinent lliuraran les entrades a les famílies. 

Les entrades al festival són 2 per família per cada nivell on tinguin els infants. El teatre no té 

més capacitat. Thaïs, mare de P5, deixarà la furgoneta per transportar els instruments i 

l’acompanyament en els trajectes d’anada i tornada a l’escola també està arreglat amb 

voluntaris. 

- Porta de la rampa d’entrada: el bidell ha de ser a l’escola a les 8:00 i obrir totes les re ixes 

d’accés per facilitar la mobilitat a famílies i alumnes. No obstant, aquesta figura depen 

directament de l’Ajuntament. 

- Segueixen aparcant molts vehicles a la plaça peatonal que hi ha entre l’escola i els pisos 

nous. En els últims dies, la Guàrdia Urbana està fent acte de presència i està multant alguns 

dels cotxes, fins i tot ha estat venint la grua. Sembla ser que l’AAVV dels blocs van interposar 

una queixa a l’Ajuntament arrel d’un incident en què un cotxe gairebé atropella un infant 
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veí de l’immoble. La solució és complicada, però caldrà tornar a parlar amb l’Ajuntament 

per tal que s’arribi a un acord. 

- Un grup de famílies ha estat en contacte amb una escola de Girona que ha aconseguit 

que els infants més petits viatgin amb elevadors quan han de fer servir un autocar per a 

trasllats. Facilitaran preus i models a l’AMPA i proposaran que es realitzi la compra de les 

unitats estimades requerides. L’Escola ha informat que els autocars que fan servir 

compleixen amb la legislació vigent, però no fan servir aquests dispositius. 

 

La propera reunió es farà el 13 de gener a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 19:00 hores. 

 

Secretària (suplència)      El President 

 

          (vistiplau)    

 Miriam Gasol        Jordi Roger 

 

  


