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

Caràcter: Ordinària           Lloc:
Data: 01 de febrer de 2021           Horari: 21:30 h 

Assistències: 

Oriol Núñez 

Núria Rodríguez 

Eva Ferrer 

Klas Gunnemyr 

Fernando Gracia 

Mireia Garcia 

Jordi Coloma 

Jordi Roger, Laura López 

Marco Angeloni 

Sophie Roman 

Oriol Suñé 

Maria Teruel 

Sandra Domínguez 

Josep Laguarda 

Andreu Ogayar 

Mait C 

Ana Rojo 

Joan Carles Tapia 

Marta Rosell 

Xavi Sánchez 

David Casas 

Thaïs Deulofeu 

Míriam Gasol 

Sonia Espí 

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 

• Preinscripció curs 2020-2021 
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Aquest any no es fan reunions a les escoles de manera presencial sinó que faran visites guiades 

online a les famílies que estiguin interessades en conèixer el projecte educatiu del centre. Aquest 

curs hi ha 19 germans a P3 i només quedaran 6 places lliures, el que fa suposar que hi haurà un 

excés de demanda. Creuen que no s’afegiran bolets, sobretot en temps de pandèmia.  

• Colònies 2020-2021 

L’escola, un cop feta l’enquesta sobre les colònies, informa que hi ha molt poques famílies 

reticents a portar-hi els infants. Està en mans del centre decidir fer o no colònies segons l’evolució 

de la pandèmia. De moment la direcció ha demanat informació a les cases de colònies sobre 

els seus protocols. Les dates estan aparaulades des del curs passat i des del departament 

d’ensenyament no hi ha objeccions. Caldrà esperar la tendència d’aquests propers mesos per 

saber si tiraran endavant o no. L’escola es troba amb la problemàtica de manca de mestres a 

l’hora de realitzar les colònies a conseqüència dels grups estancs per cicles. Hi ha un compromís 

per part de l’escola de que, en cas que no es fessin les colònies i no es retornés la bestreta del 

curs passat, l’escola assumiria la meitat de l’import. 

• Festa Major 

Si no es pot fer Festa Major tampoc hi haurà festa alternativa amb participació de les famílies, sí 

dirigida als alumnes. Els balls han quedat descartats per qüestions de grups bombolla. Es planteja 

a l’ampa la possibilitat de rumiar activitats que garanteixin la seguretat i mesures covid oferint un 

lleure alternatiu en cas que a la primavera la incidència de l’epidèmia vagi a la baixa. 

• Informe sobre l’estat de l’escola en relació a la pandèmia 

No hi ha hagut cap confinament més enllà del positiu detectat a P3 el primer dia de vacances 

de Nadal i les automostres fetes pel professorat en el cribratge massiu han estat negatives. S’han 

comprat dos termòmetres de medicions de CO2 a les aules amb indicadors correctes, així com 

termòmetres que mostren que a les aules la temperatura mitjana aquest hivern ha estat de  17-

18 graus. 

3. Roda de comissions 

Comissió Pati:

S’informa que s’està pintant el mural del drac flaix del pati. 

4. Precs i preguntes 

- Ha crescut una revolta escolar contra l’excés de trànsit a les escoles de Barcelona que s’ha 

estès també a Badalona de la mà d’escoles com el Badalona Port, la Jungfrau, el Gitanjali 

i l’escola Progrés i Ventós Mir. Es proposa d’estudiar la possibilitat d’afegir-se a la 

plataforma. Es passarà informació properament. 

- Consell escolar: en Josep Laguarda, representant de l’ampa al consell, fa un repàs dels 
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temes tractats en la darrera reunió. Explica el pressupost de l’escola d’aquest any (amb 

5.000 euros extres per neteja, 2.000 euros en mobiliari i també una partida de 8.000 euros 

per a plataformes digitals). També que l’escola treballa en un nou projecte lingüístic. 

- Raspall de dents al menjador: aquest any no es renten les dents a l’escola per evitar riscos 

per la covid 

- Piscina: Sembla que torna a estar en funcionament. Cal saber si queda oberta als usuaris a 

títol individual o si també reprenen les activitats com ara els cursos de natació. 

- S’acorda que la pròxima reunió ordinària sigui el 22 de març a les 21:30h 

Finalitza la reunió a les 23:00 hores. 

Secretària        El President 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez       Jordi Roger 
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