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Memòria  de l’activitat de l’AMPA durant l’any 2013 

 
A la reunió ordinària de la Junta de l’11 de desembre de 2013 es va  aprovar el 
balanç de la gestió econòmica i social de l’ any en curs i el pressupost orientatiu per 
a l’activitat de l’AMPA de l’any 2014, que resta a la vostra disposició.  
Durant aquest any 2013, la Junta s’ha reunit: el 14 de gener, l’11 de març, el 7 de 
maig, el 27 de maig, el 25 de setembre, el 17 d’octubre i l’11 de desembre de 
2013. 
  
Després de l’Assemblea General es van celebrar eleccions per renovar el cinquanta 
per cent de la Junta segons marquen els estatuts. Les incorporacions van estar les 
següents: Lorena López-Ciré com a presidenta, Mar Castiñeira com a tresorera, 
Patricia Planell com a vocal, Xavier Albiol com a vocal i Carlos Gelpí com a vocal. 
 

Treball de les comissions  

Les diverses activitats organitzades per l’AMPA es treballen i es desenvolupen en 

equips organitzats per comissions detallades a continuació amb els seus 

responsables: 

 

Racó de pares: Lorena López-Ciré i Anna García Barrios. 

Conferències organitzades pel Programa de suport educatiu a les famílies de 

l’Ajuntament a càrrec d’especialistes en la matèria. 

 Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs, consoles,...) 

Amb un taller per saber com promoure l’ús racional de les pantalles a partir de 

la crítica i l’autocrítica i com gestionar a casa els possibles conflictes. 

 Autoritat i límits 

Treballar el concepte d’autoritat. La importància d’establir límits i la importància 

de la negociació. 

Comissió natura: Isabel Gallarde i Patricia Planell. 

Sortida urbana als Tres turons amb ginkana organitzada i pic-nic el 24 de febrer de 
2013. 
Cal destacar l’assistència significativa de famílies que van gaudir d’un dia magnífic. 

Comunicació / pàgina web i tramesa d’informació a les famílies: Daniel 

Girona, Mercè Amat i Nerea Alonso. 

 
El disseny d'una nova pàgina WEB és una fita a la recerca de nous sistemes per 
fomentar la participació, col·laboració i informació de totes les famílies que integren 
l’Escola. 
Aquest any s’han introduït les adreces de totes les famílies de l’Escola i s’ha iniciat 
la tramesa d’informació per Newsletter. 

La revista EL NUNCI:  

Aquest any s’ha aconseguit per primer cop editar-lo totalment en color donant 
suport d’aquesta forma a la qualitat del seu contingut i a la implicació dels alumnes 
i dels mestres que l’el·laboren. 
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Rifa festa de Primavera: Lorena López-Ciré i Anna G. Barrios 

El pressupost íntegra s’ha destinat a material per a manualitats per tal de que tots 
els nens que van assistir a la Festa de la Primavera poguessin gaudir d’aquesta 
activitat organitzada per l’AMPA per dur-se l’objecte que van treballar. 
Enguany el sorteig d’un obsequi per infantil i un altre per a primària s’ha suprimit 
amb la finalitat de fer partícips a tots els alumnes que assistien a la festa. 

Concurs "MADE IN MY HOME": Isabel Gallarde i Xavier Albiol. 

El tema d'aquesta edició ha estat la titella amb material reciclat.  
S’ha incrementat la participació de les famílies deixant un llistó molt alt de 
creativitat. 
El lliurament de premis, es va fer a l'Assemblea General de la cloenda del curs 
escolar, atenent a les següents categories: l'objecte més creatiu, el més innovador i 
el més original.  

Concurs de fotografia: Mercè Amat. 

Va tenir poc quòrum de participació. L'entrega de premis es va dur a terme durant 
l'Assemblea General de fi de curs a les categories d'infantil i d’adult. Cadascuna 
d’aquestes  categories premiava al/la campió/a i al/la finalista.  

El jurat va estar integrat per pares de l’Escola i personal docent del Centre.  
Per a la propera edició es buscarà la forma de motivar la participació com ara la 
instal·lació d’una pantalla per fomentar la participació immediata a la realització de 
les fotografies. 

Comissió de venda de bates i xandalls: Lorena López-Ciré i Anna G. Barrios. 

Aquesta comissió dona suport a l’Escola en tot el procés de venda d’equipacions 
escolars dels alumnes: inventari del material, preparació comandes, organització 
del material i la seva venda a les famílies els dies fixats per la Direcció de l’Escola. 

Coral de pares Decroly: 

Un cop per setmana es van reunir un grup de pares i mares de l’Escola per assajar 
un ampli repertori de cançons i estils, sota la direcció de la Sra. Aïda Vera fins el 
mes de juny de 2013 
Aquesta activitat s’ha suspès per falta de participants pel nou curs 2013-14. 

Teatre de pares: Carlos Gelpí 

Format per pares i mares d’alumnes i exalumnes de l’Escola. S’han reunit un cop a 
la setmana i enguany estant treballant en la preparació d’una nova obra. 
Han contat amb noves incorporacions i ja estan preparant la presentació de la nova 
obra per a totes les famílies que s’estrenarà a final del curs 2013-14 
 

Sant Jordi 2012: Isabel Gallarde i Mercè Amat 

 Bookcrossing de llibres infantils i juvenils. 

 Concurs: “Un Sant Jordi per a la Princesa Decrolynda”. Els guanyadors van 

estar publicats al Nunci de l’Escola i un cop més va contar amb la 

participació gairabé tots els alumnes de l’Escola. 

 

Comissió de material de segona mà: Mercè Amat 
La finalitat  és aconseguir reciclar material escolar de forma gratuïta. 
A final de curs, es recullen motxilles d’EI, xandalls i bates (en bon estat i nets), i 
llibres escolars d’EPRI, i s’entreguen els dies de venda d’equipaments escolars al 
mes de setembre. 
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Festa de Benvinguda: Lorena López-Ciré i Anna García Barrios. 
 
Es va celebrar el 31 d’octubre de 2013 canviant la versió amb una Halloweenada. 
Amb un gran èxit de participació de pares i fills que era la màxima finalitat. 
Tothom que va voler es va disfressar, es van organitzar jocs; es van repartir 
llaminadures, petits premis i galetes amb motius festius i per a finalitzar la festa 
vam gaudir d’una master class de zumba. 
 
Jornades solidàries: 
Tal i com ens vam proposar a l’Assemblea General de l’any 2012 i amb la 
col·laboració i implicació de l’Escola vam poder dur a terme dues activitats per 
aconseguir col·laborar amb la construcció d’un pou a Burkina Faso. 
El 10 de maig es va celebrar un “mercadillo” solidari amb aportacions de material 
de segona mà en forma de roba, joguines, pastissos i llibres. 
I la celebració d’una Jornada Solidària durant un dissabte pel matí que l’Escola va 
obrir el pati per fer un munt de divertides activitats per recollir diners en forma d’un 
euro per participar a cada joc i amb la venda de pastissos d’elaboració casolana. 
L’afluència i participació de les famílies va estar molt positiva. 

 

Tresoreria 

El balanç econòmic de l'any 2013 i el pressupost proposat per l’any 2014 el 
presentarà la tresorera  a l'Assemblea General per tal de ésser aprovats per tots el 
socis assistents.  
 
Respecte a les quotes previstes per l’any 2014 es proposa mantenir-les tal com es 
va fer durant el curs 2013 
 

 Quota AMPA: 20€ 
 Quota d’Assegurança d’orfandat: 28,50€. És possible mantenir aquest 

l’import per la reinversió del remanent del saldo del balanç econòmic de 
l’AMPA i que està especificat a l’estat de comptes del 2013 i pressupostat pel 
2014, pendent d’aprovació a l’Assemblea General. 

 

ASSAMBLEA GENERAL 

 
L’Assemblea General de l’any 2013 es convoca el dimarts, 17 de desembre de 2013 
a les 20:30h en primera convocatòria i a les 21:00h en segona convocatòria.  

        

 

 

 

 

  

Sra. Ana Mª García Barrios            Sra. Lorena López-Ciré Díaz 
    Secretària de l’AMPA                              President de l'AMPA 


