
 AMPA ESCOLA ARTUR MARTORELL 

 
 

 

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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 13 de gener de 2020            Horari: 21:00 h  

 

Assistències: 

Oriol Núñez P4 - 1er  Míriam Gasol 1er  Ruth Rodríguez 1er - 3er 

Irene García 1er - 3er  Cristina Mungay 1er  Jordi Coloma 1er 

Jordi Roger P3 - 1er  David Casas P5  Jac Cirera P5 - 3er 

Sophie Román P5A  Eva Rubiales P4 - 2on  Núria Rodríguez P3 - 1er 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Temes diversos: 

2.1. Xocolatada solidària del divendres 14 de febrer 

2.2. Comentaris al respecte de la problemàtica d’aparcament de cotxes front l’escola a les 

hores d’entrada i sortida. 

2.3 Elecció de representant de l’AMPA al Consell Escolar. 

3. Informes de comissions 

4. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Lectura i aprovació Acta anterior. 

Lectura i aprovació de l’acta anterior: es llegeix i s’aprova. 

 

2. Temes diversos. 

• Xocolatada solidària divendres 14 de febrer. El pròxim 14 de febrer se celebrarà una nova edició 

de la xocolatada solidària. S’informa que hi haurà cert merchandàising benèfic en benefic i de 

l’hospital Sant Joan de Déu. Es parlarà amb els grups de dansa que assagen a l’escola per si 

poden amenitzar la festa. També es preveu la gestió del berenar. 

• Comentaris al respecte de la problemàtica d’aparcament de cotxes front l’escola a les hores 

d’entrada i sortida. Recentment, l’associació de veïns de la zona s’ha queixat a la guàrdia urbana 

de l’aparcament irregular que es fa al davant de l’escola. Això ha propiciat que durant diversos 
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dies hagi hagut agents de la guàrdia urbana vigilant a les hores d’entrada i sortida a l’escola i 

han interposat multes, fet que ha motivat queixes entre algunes famílies. L’AMPA fa temps que 

debat sobre possibles solucions a aquesta problemàtica generada per la necessitat de 

desplaçar-se en cotxe d’algunes famílies. Properament es fixarà una reunió a tres bandes entre 

l’AMPA, la direcció de l’escola i l’associació de veïns per consensuar una possible solució i 

plantejar-la plegats a l’ajuntament. La idea comuna és trobar una alternativa a la mobilitat de 

tothom que sigui compatible amb la pacificació urbana i els camins verds. 

• Elecció de representant de l’AMPA al Consell Escolar. Cal triar el representant de l’AMPA  al 

Consell Escolar. Les reunions es fan a les 16:45h en dimarts, dimecres o dijous. Aquest curs queden 

tres sessions a celebrar. A finals de gener se celebra una reunió per aprovar el pressupost escolar, 

a l’abril una altra dedicada a la festa major i al juny pel tancament anual de la memòria del 

centre. De moment s’han ofert dues persones voluntàriament. 

 

3. Informes de comissions 

• Comissió Pati: Des de la direcció  del centre volen demanar a la comissió reprendre el projecte 

de pintar les grades.  

• Comissió 50 Aniversari: El pròxim 16 de febrer la comissió de pati convocarà a les famílies per 

plantar 50 arbres al Turó de l’Enric. L’acte inclourà la participació de la plataforma “Salvem el 

Turó de l’Enric” i usuaris de la jugateca ambiental que ja van fer una plantada a la zona. 

S’intentarà avançar el calendari com abans millor. 

• Comissió Menjador: Àmbit Escola ha fet una col·laboració amb una entitat que es diu Pont 

Alimentari amb la intenció de donar tot l’excedent de menjar a famílies en situació de 

vulnerabilitat. En breu la comissió de menjador es reunirà per valorar aquest primer trimestre. 

• Comissió Biblioteca: La setmana de la biblioteca se celebrarà del 27 al 30 de gener. El dia 27 

tindrà lloc una xerrada de l’Alba Castellví organitzada per la comissió Escola de Pares. Els dies 28 

i 30 hi haurà una proposta de gamificació i el 29 un contacontes. 

 

4. Precs i preguntes 

- Torneig de bàsquet: s’està començant a organitzar un torneig de bàsquet amb pares i 

mares de les escoles Artur Martorell  i Lola Anglada. Els impulsors són, en la seva majoria, 

molts pares de P5. 

- L’Eva Rubiales recorda que per a l’elaboració del “qui és qui” de l’escola necessita 

autoritzacions d’imatge i demana poder fer servir el model de l’AMPA ja que el joc serà per 

a l’associació. 

- El 10 de febrer comencen dos nous grups d’extraescolars de timbalers per a infants. Ara 

mateix hi ha 36 alumnes apuntats. 
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La propera reunió es farà el 10 de febrer a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 22:15 hores. 

 

Secretària        El President 

 

          (vistiplau)    

 Núria Rodríguez       Jordi Roger 

 

  


