
 
ACTA ASSEMBLEA AMPA 04.03.2022 

Es dóna la benvinguda i l’inici a l’assemblea de l’Ampa el divendres 4 de març de 2022 a les 
17h.  
Es presenta l’ordre del dia:  

1. Balanç financer 2020-2021 
2. Valoració de l’Ampa sortint 
3. Relleu 

 
1.Balanç financer 2020-2021 
 
Es fa un balanç dels ingressos i despeses de l’any 2020-2021. Va ser un any, en plena pandèmia 
i restriccions, que no es van poder organitzar activitats per recaptar diners. La recaptació i 
també les despeses s’han reduït.  
 
S’explica que l’Ampa té un romanent que es guarda per mobiliari i màquines de la cuina. 
L’Ampa gestiona directament la cuina de l’escola i s’ha de fer càrrec de les emergències, 
reparacions i canvi de maquinaria de la cuina. Per tant, hi ha un compte on guarden uns diners 
per si hi ha una emergència i cal canviar la maquinària.  
 
S’aprova per assemblea el balanç d’ingressos i despeses de l’any 2020-2021.  
 
2. Valoració de l’Ampa sortint 
 
S’explica el projecte educatiu de l’Ampa, que sempre ha volgut oferir un contingut coherent 
amb el projecte educatiu d’escola:  
. Major vinculació amb l’entorn 
. Impuls d’espais d’intercanvi i coordinació entre AMPAs i AFAS del territori. 
. Incidència social de l’Ampa per la transformació del nostre entorn (coordinadora en defensa 
dels menjadors escolars, revolta escolar...). 
. L’Ampa com a espai educatiu i no només com a gestora de serveis. 
. Coherència del model de festes i extraescolars en consonància amb la mirada educativa 
(compartida amb l’escola). 
. Accions d’inclusió de famílies d’origen divers en la dinàmica social i de la comunitat educativa. 
. Espais de reflexió i aprenentatge en la funció educativa de les famílies. 
 
Es fa un repàs de les diferents comissions ja existents i creades per l’Ampa:  
 
COMISSIONS EXISTENTS 

. Menjador 

. Acollida 

. Extraescolars 

. Festes 

. Casals 

. Material escolar 

. Disseny i imatge 

. Comissió anticrisi 

. Coral 
 

COMISSIONS MIXTES 
. Pati 



 
. Biblioteca 

 
2017-2022 - COMISSIONS CREADES amb el nou PROJECTE D’AMPA 

. Dinamització i sortides  

. Escola de mares i pares  
 

PROJECTES: 
. Hort 
. Música (aportació Barraca) + cantada 
. Web-logo 
. Cultura tradicional i llengua  
 

COORDINACIÓ AMB ALTRES ESCOLES: 
. Mobilitat 
. Menjador  
. Secundària  
 

 DINAMITZACIÓ: 
. Presentació a portes obertes 
. Acollida famílies P3 
. Sopar final de curs a càrrec de famílies de l’escola 
. Barraca  
 
PROJECTES PENDENTS, que no s’han dut a terme 

. Ludoteca  

. Xarxes socials  

. Aplicació famílies sòcies  

. Voluntariat i vinculació amb l’entorn  
 
3. Relleu 
 
S’expliquen amb més detall les tasques que es duen a terme cada comissió i quines són les que 
queden sense persones responsables. Seguidament, s’obre el torn de paraula a totes les 
persones interessades en participar activament amb l’Ampa.  
Les comissions que cal un relleu són:  
. Menjador 
. Extraescolars 
. Acollida 
. Dinamització (Festes)  
. Casals 
. Disseny i imatge 
I la coordinació amb altres escoles sobre la Mobilitat, Menjador, i Secundària.  
 
En Juan i la Paula (pare i mare P3) volen recuperar el projecte d’acollida i llengua que es duia a 
l’escola per a famílies que volen aprendre el català.  
En Jordi Casanovas (pare d’en Pep de 2) vol vincular l’escola a algun projecte de teatre. I vol 
participar a la comissió d’extraescolars. A la Comissió d’extraescolars es queda l’Eva (mare d’en 
Jan Fuertes de 2n). L’Eva Gómez (mare de la Tànit de 1er) també s’interessa per la comissió 
d’extraescolars, tot i que finalment ens comunica a l’Ampa que vol portar la comissió de casals.  



 
La Maria Àngels Rodríguez (mare de la Joana de 1er) comenta que estaria bé oferir alguna 
tarda un espai d’intercanvi i oferir la possibilitat de que nens i nenes puguin anar-hi a fer els 
deures.  
La Cristina (mare d’en Biel de P5) s’ofereix per dur la pàgina Web i la comunicació de l’Ampa.  
En Xavi Cardona (pare de la Joana de 1er) serà el nou tresorer de la Junta de l’Ampa.  
També es comenta que hi ha altres persones interessades en participar a l’Ampa, però que no 
han pogut assistir a la reunió: la Maria (mare de la Mariona de 1er) a la Comissió de Menjador; 
i algunes famílies de P5.  
 

Finalment, es decideix acabar la reunió i es comunica que es buscarà un altre dia per fer el 

relleu definitiu.  

 

 


