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

 

Caràcter: Ordinària           Lloc: Online url: meet.google.com/xie‐upjo‐mnx  
Data: 14 de desembre 2020           Horari: 21:30 h 

 

Assistències: 

Federica Lombardi 

Oriol Núñez 

Jordi Roger 

Marco Angeloni 

Núria Rodríguez 

David Casas 

Érica Fernández 

Fernando Gracia 

Jordi Coloma 

Jordi Juan i Ustrell 

Sandra Domínguez 

Mireia Garcia 

Xavi Sánchez 

Maite C. 

Noelia Pujol 

Maria Sabater 

Marta Rosell 

Pablo Personat 

Meritxell Del Horno 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Temes diversos 

3. Informe 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 

• Possible canvi de nom de AMPA a AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).  

S’ha parlat amb els representants de FAPAC per fer la consulta. S’explica que si l’assemblea 

aprova el canvi de nom, el tràmit és força senzill. Un cop fet s’ha de notificar a hisenda i a 

l’ajuntament de Badalona. Falta saber si l’aprovació s’ha de fer en junta ordinària, extraordinària 
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o en assemblea general. Es comenta durant la junta que es podria fer pedagogia del fet un cop 

assolit el canvi, per exemple en les comunicacions de l’associació. 

 
• Informació sobre la reunió mantinguda amb direcció pels resultats de l’enquesta del 

confinament feta per l’AMPA. 

Les membres de la comissió encarregades de realitzar l’enquesta expliquen el resultat de la 

trobada. D’una banda, es comenta que a l’escola li ha costat encaixar els comentaris d’algunes 

famílies sobre l’escola en temps de confinament, molt crítics consideren. Malgrat les 

complicacions de l’etapa a valorar, s’explica que durant la reunió es va avaluar amb la direcció 

del centre els punts forts i febles de l’escola online i que es va demanar millorar els canals de 

comunicació famílies-escola així com l’ús de les eines digitals. Hi ha el compromís també de, en 

cas d’un nou confinament domiciliari, dotar de continguts les trobades virtuals entre els mestres i 

els alumnes.  

 
• Resultats enquesta jornada contínua. 

L’ampa va decidir tirar endavant un sondeig entre famílies sobre la implantació de la jornada 

contínua.. L’enquesta es va realitzar online mitjançant un google.forms. I es va demanar una 

resposta per família. Han contestat 103 famílies de 214, un 48%. Es considera un percentatge baix 

i no representatiu de l’opinió majoritària de l’escola.  

 

- Pregunta 1: Creus que l’aplicació de la jornada contínua a l’escola seria beneficiosa? 

46,6% sí, 43,7% no, 9,7% no ho sé la resta 

- Pregunta 2: Creus que seria millor l’aplicació de la jornada contínua només mentre duri la 

pandèmia? 

81,6% van votar no, 13,6% sí, i la resta no ho sé 

 

Conclusions: Per sol·licitar el pla d’implantació de la jornada contínua cal un 80% de la comunitat 

educativa a favor (80% de famílies i 80% de docents),  unes dades que no s’han assolit en aquesta 

primera enquesta. Per tant, es desestima per ara aquesta opció. A l’Annex s’adjunta l’informe de 

resultats de l’enquesta. 

 
• Colònies 2020-2021.  

A dia d’avui, si la situació es manté com fins ara, l’escola ha fet saber al president de l’ampa que 

no hi hauria colònies. Tot i així, les cases de colònies mantenen les reserves i la predisposició 

d’oferir el servei. Ara bé, caldria que la situació epidemiològica millorés. En cas que la incidència 

de la covid sigui mínima les colònies sí que es farien tal i com, de moment, està contemplat pel 

centre educatiu a finals de maig. L’escola encara no té els resultats de l’enquesta sobre colònies 

que va passar a les famílies. 

 



 AMPA ESCOLA ARTUR MARTORELL 

 
3. Roda de comissions 

 Comissió de Menjador:  

Es fa un resum de les iniciatives fetes aquest curs. El recanvi dels taps dels badius d’infantil (amb 

un pressupost de 70 euros), el manteniment dels panells i el mural del drac flaix que ja s’ha 

començat a pintar. S’explica que la comissió va proposar al centre usar els murals del pati com 

a obrador a l’aire lliure i que, de moment, la idea no ha convençut. 

es fa la demanda a la comissió de menjador que es revisin els menús del menjador.  

 Comissió els timbalers d’en Flaix: 

Des de la comissió informen que ja hi ha quatre grups complets de timbalers, uns 40 alumnes.  

 

4. Precs i preguntes 

- Marco Angeloni: parla d’una app de descàrrega gratuïta que ha desenvolupat amb 

l’objectiu de tenir una vida més saludable,  (timblo.es). Cada setmana lliuren a domicili una 

cistella de productes de proximitat. L’objectiu és ajudar a les famílies a menjar sa i tenir una 

vida saludable perquè amb el temps que estalvies pots aconseguir descomptes per a 

cursos de ioga, escalada… Demanen fer-ne difusió a l’escola i entre els assistents no hi ha 

objeccions. 

- Es calendaritza la propera junta de l’AMPA per a l’1 febrer de 2021 a les 21:30 

 

 

Finalitza la reunió a les 22:30 hores. 

 

Secretària        El President 

 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez       Jordi Roger 

 

  


