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

 

Caràcter: Ordinària            Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 10 de febrer de 2020            Horari: 21:00 h  

 

Assistències: 

Núria Font P3   Nur Redón 3r   Mariona Teruel P3/6è 

Míriam Gasol 1r  Jordi Roger P3/1r  Anna Baraza P5 

Ruth Rodríguez 1r/3r  Thaïs Deulofeu P5A  Marta Rosell 2nA 

Jac Cirera P5/3r 

 

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. 

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

 

2. Informes de comissions 

• Comissió Pati: Ja s’ha decidit per part de l’escola quin mural es pintarà a la paret de la pista. 

Primer de tot cal que el Julián prepari la paret perquè els infants hi puguin pintar. 

• Comissió 50 Aniversari: Diumenge 16 es realitzarà la plantada de 50 alzines per commemorar els 

50 anys de l’escola al Turó de l’Enric amb la col·laboració de l’AMB, l’Associació Salvem el Turó 

de l’Enric i alumnes de l’Institut Pompeu Fabra. Les famílies que fa un any van plantar alzines en 

testos durant la Jucateca, les podran portar per plantar-les també. Cal inscripció prèvia per poder 

preveure la compra de begudes que es vendran durant l’activitat. La sortida per anar caminant 

fins al lloc de la plantada serà a les 10:30 a la pineda de l’escola. 

El 26 d’abril s’està organitzant un torneig de bàsquet a l’escola conjuntament amb el Lola 

Anglada i el Minguella. S’ha dissenyat una samarreta amb motiu dels 50 anys i cada jugador que 

la vulgui se la pagarà. En previsió de l’afluència d’equips, es parlarà amb l’Ajuntament perquè 
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cedeixin la pista que hi ha davant de l’edifici antic de l’escola. També es posarà una parada 

amb vermut i begudes. 

• Comissió Biblioteca: Ja s’ha celebrat la setmana de la biblioteca amb una valoració molt positiva 

dels diferents actes que s’hi han dut a terme. Es constata que les tardes de jocs de taula han 

tingut una gran acceptació, sobre tot entre els alumnes més petits. Cal idear activitats per tal que 

els grans també hi trobin el seu espai. Fins a final de curs, s’intentarà organitzar una tarda de jocs 

al mes. 

• Comissió Festa Major: Ja s’han començat a organitzar els diferents grups per tirar endavant amb 

la Festa Major. Enguany s’han de coordinar i col·laborar també amb la Comissió dels 50 anys 

perquè es faran activitats conjuntes. La primera reunió la tindran el proper 12 de febrer. 

• Comissió de Comunicació i Web: Es comenta de nou que hi ha membres del personal docent 

que tenen canals de Youtube particulars on de vegades es publiquen vídeos amb imatges dels 

infants realitzant activitats. Es tornarà a passar nota a l’escola per tal que aquests vídeos es pengin 

des del canal de l’escola, no des d’un particular, ja que no hi ha permisos expressos per part de 

les famílies. 

• Comissió Escola de Pares: Avui s’ha iniciat el cicle de 3 xerrades sobre sexualitat amb 

Sexducación. Les dues properes xerrades seran el 23 de març i el 27 d’abril. Pendents de 

confirmació per part de l’ajuntament, també es realitzaran abans de final de curs, una xerrada 

sobre l’entrada a l’ESO i una altra de comunicació amb els fills. 

• Comissió de Medi Ambient: Jac Cirera comenta que cal fer la neteja de les caixes niu instal·lades 

al parc i que li cal ajuda perquè està lesionat i ell sol no ho pot fer. S’acordaran les dates. 

• FAMPAS: S’informa que des de Fampas ens han fet arribar que volen organitzar actes 

conjuntament amb altres entitats de la ciutat (clubs esportius, AAVV, etc.) per reclamar a 

l’ajuntament que compleixi amb els acords i responsabilitats adquirits per temes de planificació, 

manteniments, etc. 

 

 

3. Precs i preguntes 

- Xocolatada solidària: es realitzarà el divendres 21 de febrer en col·laboració amb l’Hospital 

de Sant Joan de Déu. El grup de ball de l’Eva, d’Àmbit Escola, oferirà un espectacle per 

amenitzar la tarda. La data coincideix amb el divendres de Carnestoltes i s’anima a les 

famílies que vinguin disfressades també. 

- Aparcament: Finalment s’ha aclarit que l’AAVV no ha interposat cap denúncia, sinó que ha 

estat un veí a títol particular que la va posar. Es realitzarà una reunió en dissabte al matí amb 

els veïns, l’escola i l’ajuntament per poder coordinar alguna actuació que permeti d’un cantó 

l’accés amb cotxe per aquelles famílies que ho necessiten i, de l’altre, la pacificació de 

l’entorn de l’escola i els parcs infantils. S’informa que als baixos de l’edifici que queda més a 

prop de l’escola s’hi instal·larà una cafeteria amb terrassa, de manera que bona part de la 
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plaça on ara aparquen vehicles quedarà ocupada per taules i cadires. 

- Consell escolar: Josep Laguarda serà el nou representant de l’AMPA al Consell Escolar. 

- Portes obertes: Es realitzaran el dia 11 de març. Hi ha visites programades a les 10:00, a les 

15:15 i a les 17:00. Calen un parell de pares/mares de l’AMPA que acompanyin els diferents 

grups. Per al grup de les 10:00, es proposa voluntària la Mariona Mercader. Per al de les 17:00 

es proposa voluntari el Jordi Roger. Es farà una crida per tal d’omplir els forats que queden. 

 

 

La propera reunió es farà el 9 de març a les 21:00h. al menjador de l’escola. 

 

Finalitza la reunió a les 22:40 hores. 

 

Secretària accidental      El President 

 

         (vistiplau)    

 Míriam Gasol       Jordi Roger 

 

  


