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ACTA	DE	L'ASSEMBLEA	DE	L'AMPA	DE	L'ESCOLA	NOSTRA	SENYORA	DE	LURDES	
CELEBRADA	EL	DIA	15	DE	NOVEMBRE	DE	2017	

	

1. Salutació	i	presentació	dels	membres	de	la	Mesa.	

La	Presidenta	de	 l’AMPA,	 Judit	Martinez,	dóna	 la	benvinguda	als	assistents,	especialment	a	 les	
famílies	noves	de	l’escola	i	agraeix	als	membres	de	la	Comissió	de	Comunicació	el	vídeo	que	han	
realitzat	 per	 presentar	 la	 convocatòria	 de	 l'Assemblea	 de	 l'AMPA,	 pels	 cartells,	 i	 també	per	 la	
decoració	 de	 la	 sala	 d’actes.	 Agraeix	 també	 a	 l’Oriol,	 pare	 de	 l'escola,	 l'elaboració	 de	 les	
xocolatines	que	s'han	repartit	als	pares	i	mares	al	matí.	

Presenta	als	integrants	de	la	mesa,	la	Junta	de	l’AMPA:	
Presidenta:	Judit	Martínez	
Vicepresidenta:	Ester	Pedraza	
Secretària:	Anna	Catasús	
Tresorera:	Verònica	Grego	

Explica	 als	 assistents,	 què	 és	 l’AMPA,	 Associació	 de	mares	 i	 pares	 d’alumnes	 de	 tota	 l’escola.	
Totes	les	famílies	en	formem	part	i	ens	hi	podem	implicar	participant	activament,	col·laborant	i	
animant	als	nostres	fills	i	filles	a	participar	en	les	diferents	activitats	que	s’organitzen	al	llarg	del	
curs.	 Els	 delegats	 de	 curs	 són	 els	 que	 envien	 les	 notificacions	 via	 e-mail,	 a	 les	 famílies	 i	 fan	
d’enllaç.	

Explica	 què	 fa	 l'AMPA:	 activitats	 extraescolars	 a	 les	 tardes,	 activitats	 d’estiu	 per	 als	 infants,	
activitats	adreçades	als	pares	i	mares,	activitats	per	a	tota	la	família.	Organitza	iniciatives	de	caire	
Solidari	 i	altres	propostes	que	incideixen	directament	en	la	vida	escolar	dels	nostres	fills	 i	filles,	
com	la	reutilització	de	llibres	de	text.	

Explica	 com	 s'organitza	 l'AMPA:	 s’organitza	 en	 comissions	 que	 treballen	 autònomament	 amb	
diferents	projectes.	 Tres	 cops	 l’any	es	 reuneix	 la	 Junta	amb	un	portaveu	de	 cada	 comissió,	 els	
delegats	de	curs	i	la	direcció	de	l'Escola	i	es	fa	una	posada	en	comú	dels	projectes	que	realitzen.	
L'AMPA	 segueix	 la	 mateixa	 línia	 educativa	 de	 l'Escola,	 ja	 que	 compartim	 el	 mateix	 projecte	
educatiu,	i	agraeix	la	seva	col·laboració,	ajuda	i	suport.	
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Comenta	 l'ordre	 del	 dia	 de	 l'Assemblea,	 que	 es	 va	 enviar	 a	 les	 famílies.	 Una	 primera	 part	 on	
s’explicarà	tot,	1	hora	aproximadament	i	una	segona	part	on	els	representants	i	membres	de	les	
comissions	es	posaran	a	les	seves	paradetes	al	voltant	de	la	sala,	amb	una	mica	de	pica-pica	i	us	
podreu	interessar	pel	funcionament	de	la	que	us	interessi	per	si	hi	voleu	col·laborar.	

	

2. Lectura	 i	 aprovació	 de	 l’acta	 de	 l’Assemblea	 (16	 novembre	 2016)	 i	 de	 l'acta	 de	 l'Assemblea	
extraordinària	(28	de	febrer	de	2017).	

La	 Presidenta	 de	 l'AMPA	 comenta	 que	 les	 actes	 de	 les	 Assemblees	 del	 curs	 passat,	 estan	
penjades	a	la	pàgina	web	de	l’AMPA	i	han	estat	revisades	i	aprovades	per	dues	persones	que	hi	
van	assistir:	
Acta	Assemblea:	Marta	Ibañez	i	Montse	Camacho	i	han	donat	el	vist	i	plau.	
Acta	 Assemblea	 extraordinària	 per	 presentar	 el	 tancament	 econòmic	 del	 curs	 anterior:	 Oriol	
Ymbert	i	Marta	Ibañez,	també	han	donat	el	vist	i	plau.	

Demana	si	algú	vol	fer	algun	comentari,	i	es	donen	per	aprovades.	

	

3. Presentació	de	Delegats	de	Curs	i	ratificació	per	l’Assemblea.	

Es	dóna	la	benvinguda	als	delegats	de	curs,	és	una	família	de	cada	curs,	el	càrrec	pot	ser	rotatiu	
al	llarg	de	l’escolaritat.	Es	proposa	el	càrrec	de	P3	a	alguna	família	que	ja	tingui	un	fill	més	gran	a	
l’escola,	que	ja	conegui	el	funcionament	i	així	les	comunicacions	es	fan	més	àgils.	Els	delegats	es	
presenten	a	la	reunió	que	fa	l'escola	a	l'inici	de	curs,	i	a	l'Assemblea	es	ratifiquen.	

Actuen	com	a	representants	de	les	famílies	del	curs	a	les	juntes	trimestrals	de	l’AMPA,	gestionen	
comunicacions	entre	l'AMPA	i	les	famílies	o	bé	entre	les	famílies	i	l'escola	en	casos	puntuals.	És	
un	referent.	Agraeix	la	seva	tasca	i	les	presenta:	

P3:	Família	Santacana	Solà	

P4:	Família	Novoa	López	

P5:	Família	Vilalta	Isidro	

1r:	Família	Mestre	Franco	

2n:	Família	Borruel	Latorre	

3r:	Família	Rosell	Vendrell	

4t:	Família	Domènech	Camacho	

5è:	Família	Bonjoch	Catasús	
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6è:	Família	Serra	Escorne		

	

4. Comissió	Econòmica	Docent		

Es	presenta	a	Ferran	Figuerola,	pare	de	l'escola	que	forma	part	de	la	Comissió	econòmica	docent,	
una	comissió	que	treballa	directament	amb	l’escola,	no	és	una	comissió	de	l'AMPA.		

Explica	que	l’Escola,	en	un	exercici	de	transparència,	té	una	comissió	econòmica	on	presenta	el	
pressupost	de	cada	any.	La	Comissió	econòmica	de	 l’Escola	està	formada	per:	personal	docent,	
personal	no	docent,	famílies,	congregació	i	 la	directora	de	l’Escola.	En	les	diferents	reunions	de	
treball	que	es	fan	durant	el	curs,	es	presenta	com	evolucionen	els	números	de	l’escola	i	es	fa	el	
pressupost	 de	 l’any	 següent.	 El	 pressupost	 total	 és	 de	 menys	 de	 3.000.000	 €,	 format	 per	
l'escolaritat	que	paguen	les	famílies	i	també	per	la	part	que	posen	les	administracions	públiques.	
Hi	ha	partides	que	surten	del	pressupost,	s'han	realitzat	les	obres	del	quart	pis	i	la	congregació	ha	
fet	una	aportació	extraordinària	de	200.000	€	per	pagar	les	obres.	

	

5. Tresorera	de	l’AMPA	-	Comissió	econòmica	

La	Presidenta	presenta	la	Comissió	econòmica:	És	la	comissió	encapçalada	per	la	tresorera	que	és	
un	 dels	 càrrecs	 de	 la	 Junta,	 gestiona	 tota	 la	 part	 econòmica	 de	 l'AMPA.	 Porten	 a	 terme	
l'ordenació	 de	 les	 factures,	 la	 seva	 comptabilització,	 la	 presentació	 dels	 impostos	 a	 Hisenda	 i	
realitzen	 els	 pagaments	 i	 reben	 els	 cobraments	 de	 les	 activitats	 de	 l'AMPA.	 També	 reben	 els	
pressupostos	de	 les	 comissions,	 i	 fan	el	 tancament	definitiu	de	 l'exercici	 econòmic	de	 l'AMPA,	
que	va	de	 setembre	a	agost.	 La	quota	anual	és	de	30	euros	per	 família,	que	es	 cobrarà	en	 les	
properes	setmanes,	 s'enviarà	un	avís	per	e-mail,	 i	dóna	dret	a	poder	beneficiar-se	de	 totes	 les	
activitats	que	s'ofereixen	i	gaudir	de	totes	les	propostes	de	l'AMPA.	

Dóna	la	paraula	a	la	Tresorera	de	l’AMPA,	Verònica	Grego,	aquesta	comissió	està	formada	per	la	
Tresorera	i	3	persones	més	i	s'ha	contractat	a	una	comptable	per	temes	de	comptabilitat,	impost	
de	societats...,	també	han	tingut	la	col·laboració	d’una	mare,	auditora	d’empreses	sense	ànim	de	
lucre,	 com	 l’AMPA	que	ha	ajudat	a	donar	una	coherència	a	 la	 comptabilització,	en	els	propers	
anys,	 farà	 la	 revisions	 dels	 números	 pel	 tancament	 anual	 per	 veure	 que	 tot	 està	 correcte.	
Comenta	que	es	cobra	una	quota	anual	de	30	€	per	família,	aquesta	quota	serveix	per	pagar	una	
sèrie	 d’activitats	 que	 no	 passen	 rebuts	 a	 les	 famílies:	 els	 Butlletins	 de	 l'AMPA,	 conferències,	
advocats	 que	 porten	 temes	 de	 gestoria...	 També	 hi	 ha	 unes	 activitats	 que	 organitzen	 les	
comissions	com	esports,	piscina,	anglès,	pessebres,	activitats	que	 fan	els	nostres	 fills	en	horari	
extraescolar	i	que	les	famílies	que	els	inscriuen	paguen	una	quota	per	poder-les	fer.	Tot	aquest	
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pressupost	el	gestiona	la	Comissió	econòmica:	es	cobren	les	quotes,	s’ingressen	al	banc,	es	fan	
pagaments,	factures...	

El	 finançament	 de	 l’AMPA	 ve	 de	 les	 quotes	 anuals	 i	 del	 què	 es	 paga	 per	 fer	 les	 activitats	
extraescolars.	

Explica	el	tancament	de	l'any,	desglossat	per	activitats:	esports,	colònies,	anglès,	casals	i	AMPA.	
Parla	de	les	despeses	incloses	dintre	de	l'AMPA.	Hi	ha	unes	despeses	de	gestoria,	advocats,...	que	
es	sumen	a	les	despeses	Comissió	d’esports.	

Presenta	 al	 Toni	 Duran-Sindreu,	 membre	 de	 la	 comissió	 de	 comptabilitat	 que	 porta	 l’apartat	
d’esports	i	futur	Tresorer.	

Fa	crida	a	persones	d’econòmiques	perquè	formin	part	de	la	comissió.	

A	 la	 Comissió	 d'esports	 és	 on	 es	 mouen	 més	 diners,	 hi	 ha	 personal	 contractat	 (monitors),	
prevenció	 de	 riscos	 laborals,	 impostos	 hisenda,	 Seguretat	 Social,	 les	 quotes	 de	 les	 activitats,	
cobreixen	 les	despeses	 i	deixen	un	mínim	romanent	per	extres.	A	Piscina	hi	ha	100	 inscrits,	es	
contracten	 2	 autocars,	 si	 aquests	 s’omplen	 perquè	 hi	 ha	més	 inscrits,	 l’activitat	 resulta	millor	
econòmicament.	Es	contracta	personal,	es	fa	un	seguiment,	aquests	tenen	contracte,	es	paga	la	
Seguretat	Social,	es	paguen	els	 impostos,	tenen	la	Prevenció	de	Riscos	Laborals.	No	es	generen	
beneficis,	hi	ha	un	romanent	de	4.000	€	sobre	124.000	€.	

El	romanent	de	totes	les	activitats	de	l'AMPA,	és	de	uns	8.000	€.	

Aquest	any	a	Casal:	hi	ha	hagut	més	alumnes	inscrits,	s'ha	generat	benefici.	No	volen	romanent	i	
retornaran	7.500	€	de	manera	proporcional	a	 la	despesa.	Rebran	un	e-mail	avisant	que	se'ls	hi	
farà	una	transferència	o	descompte	a	alguna	activitat	on	estigui	l’alumne	apuntat.		

Falta	pagar	l’impost	de	societats.	De	cara	a	l'any	vinent,	volen	desenvolupar	en	el	programa	de	
gestió	de	l'AMPA,	una	botiga	virtual	i	que	es	puguin	comprar	setmanes	de	Casal...	

Resta	un	saldo	per	imprevistos.	

Pressupost	despesa	perquè	 veieu	en	què	es	 gasten	els	 diners.	Qui	 té	més	despesa	és	 Esports,	
aprox.	el	50%,		Colònies	i	Casals	i	anglès	i	per	últim	despeses	de	gestió	de	l’AMPA.	

La	Presidenta	de	l’AMPA	comenta	que	és	el	2n	any	que	es	demana	una	subvenció	a	l'Ajuntament	
de	Barcelona	i	ens	han	concedit	400	€.	
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6. Presentació	de	les	14	comissions:	

Es	presenta	la	infografia	de	les	comissions,	que	està	penjada	a	la	pàgina	web.	On	s'expliquen	les	
activitats	que	organitza	l'AMPA,	per	cursos	i	a	qui	van	destinades.	

Les	comissions	estan	formades	per	pares	i	mares	voluntaris:	

-	Activitats	adreçades	a	infants:		

Comissió	d’esports	 i	dansa:	organitza	 les	extraescolars	d’esports,	a	 les	 tardes,	des	de	P3	 fins	a	
6è.	(Hi	ha	344	usos	setmanals	entre	tots	els	inscrits:	327	a	esport	i	17	a	dansa).	Un	equip	de	27	
persones	porten	totes	les	activitats:	2	coordinadors,	monitors	i	entrenadors,	23	són	exalumnes	i	
coneixen	 el	 tarannà	 de	 l’escola	 i	 treballen	 en	 la	 mateixa	 línia	 educativa.	 La	 Comissió	 també	
organitza	 activitats	 als	 vespres,	 per	 a	 pares	 i	mares:	 futbol,	 bàsquet	 i	 ping-pong,	 és	 una	 altra	
manera	de	conèixer	altres	famílies	de	l’escola,	i	animen	a	provar-ho	perquè	enganxa!	

Necessiten	gent	per	organitzar	la	setmana	esportiva,	a	finals	de	maig:	sponsors	o	gent	que	vulgui	
ajudar	a	l’organització.	Els	coordinadors	d’esports	són	el	David	i	el	Marc	i	els	ho	podeu	comentar.	

Comissió	anglès:	és	el	2n	any	que	es	fa	aquesta	extraescolar,	pels	alumnes	de	1r	a	4t.	L’enquesta	
realitzada	el	curs	passat	va	confirmar	que	l’experiència	va	ser	molt	positiva.	“Mish	Mash	idiomes	
amb	 art”	 és	 l'empresa	 que	 ho	 organitza.	 El	 seu	 objectiu	 és	 fomentar	 d’una	 manera	 lúdica	 i	
natural	l’aprenentatge	de	l’anglès	mitjançant	la	creativitat,	la	imaginació	i	la	comunicació	oral.	Hi	
ha	tres	grups,	es	fa	de	17	a	18	h.	Hi	ha	places	lliures.	

Comissió	Casal	d’estiu:	per	alumnes	de	P3	fins	a	2n.	Última	setmana	de	juny	i	tot	el	mes	de	juliol.	
Les	 activitats	 es	 realitzen	 en	 horari	 escolar,	 els	 monitors	 són	 monitors	 de	 les	 extraescolars	
d'esports	i		exalumnes.	El	director	del	Casal	és	l'Oriol	Ymbert.	

Les	 activitats	 que	 es	 realitzen	 setmanalment	 són:	 excursió,	 sortida	 a	 un	parc	 proper,	 totes	 les	
activitats	giren	al	voltant	d'un	centre	d'interès	que	canvia	cada	setmana.	Els	pares	 i	mares	que	
formen	part	de	 la	Comissió,	donen	suport	durant	 les	 inscripcions	 i	 revisen	el	desenvolupament	
fins	al	final	del	Casal.	

Comissió	 colònies	 de	 3r	 fins	 a	 6è:	 l'AMPA	 organitza	 una	 setmana	 de	 colònies	 d'estiu	 pels	
alumnes	de	3r	fins	a	6è.	La	valoració	és	molt	positiva	i	des	de	fa	anys	es	va	a	les	mateixes	cases:	

3r	i	4t:	Can	Montcau	amb	l'equip	de	monitors	d'esports	de	l'escola.	

5è	i	6è:	Cal	diable,	una	casa	de	colònies	familiar	que	treballa	amb	el	seu	propi	equip	d'educadors.	
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L'objectiu	de	 les	colònies	és	gaudir	de	 la	convivència	en	un	entorn	natural,	 i	compartir	amb	els	
companys	de	l’escola	un	entorn	més	lúdic.		

La	Comissió	es	coordina	amb	les	cases	de	colònies	i	els	equips	de	monitors	i	fa	d'enllaç	amb	les	
famílies.	S'encarrega	de	gestionar	les	inscripcions	i	la	valoració	posterior.	

Dates	2018:		 3r	i	4t	de	dilluns	25	de	juny	a	diumenge	1	de	juliol.	

	 	 5è	i	6è	de	dissabte	30	de	juny	a	diumenge	8	de	juliol.	

Comissió	 de	 Pessebres:	 Els	 pares	 que	 formen	 la	 comissió,	 organitzen	 el	 concurs	 anual	 de	
Pessebres	 i	 un	 curset	 bianual	 de	 construcció	 de	 pessebres.	 Aquest	 any	 és	 el	 31è	 concurs	 de	
pessebres.	

Es	 necessiten	 pares	 i	mares	 voluntaris	 per	 fer	 de	 jurat,	 la	 seva	 tasca	 és	 anar	 a	 les	 cases	 dels	
participants	a	visitar	els	pessebres,	durant	el	mes	de	desembre	i	fer	la	posada	en	comú.	

També	 es	 necessiten	 pares	 per	 ajudar	 en	 el	 curset	 de	 construcció	 de	 pessebres,	 el	 4	 de	
desembre,	i	algú	que	vulgui	formar	part	de	la	comissió	pel	què	fa	a	organització.	

Comissió	de	Biblioteca:	Comissió	que	es	 va	 crear	 fa	 dos	 anys	 sorgida	 a	petició	de	 l'escola	per	
col·laborar	 en	 el	 manteniment	 de	 la	 biblioteca	 durant	 la	 jornada	 escolar,	 fer	 difusió	 de	 les	
actuacions	 i	projectes	que	es	 fan	durant	el	 curs	 relacionats	amb	 la	Biblioteca	 i	proposa	alguna	
activitat	amb	famílies	per	promoure	el	coneixement	i	l'ús	de	la	Biblioteca	de	l'escola.		

Al	final	presentaran	els	projectes	nous	que	faran	aquest	curs.	

Comissió	 de	 Reutilització	 de	 llibres:	Comissió	 creada	 per	 les	 famílies	 i	 que	 pot	 tirar	 endavant	
gràcies	 al	 suport	 de	 l'Escola.	 L’objectiu	 del	 programa	és	 potenciar	 la	 socialització	dels	 llibres	 a	
partir	 de	 1r	 i	 durant	 tota	 la	 Primària,	 	 i	 contribuir	 a	 la	 sostenibilitat.	 Representa	 un	 estalvi	
important	per	a	les	famílies,	entre	60	i	350€	segons	el	curs.	Cada	alumne	fa	una	aportació	de	10€	
l'any	perquè	aquest	programa	tiri	endavant.	A	 final	de	curs	es	comunica	a	 les	 famílies	de	cada	
curs	 si	 cal	 que	 comprin	 algun	 llibre	 que	 entrarà	 a	 formar	 part	 del	 programa.	 	 Els	 principals	
responsables	de	que	els	 llibres	estiguin	en	bon	estat	 i	que	els	 infants	no	els	malmetin	som	 les	
famílies,	i	cada	final	de	curs	hem	de	revisar-los	per	deixar-los	en	bon	estat.	És	una	comissió	que	
principalment	 concentra	 la	 seva	 tasca	quan	 s'apropa	el	 final	 de	 curs	 i	 s'ha	de	 fer	 la	 revisió	 de	
l'estat	del	llibres	i	la	previsió	del	llibres	a	comprar.	
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-	Activitats	adreçades	a	famílies:		

Comissió	 d'excursions:	 La	 Comissió	 d’Excursions	 proposa	 i	 coordina	 una	 sortida	 de	 lleure	 per	
afavorir	el	coneixement	entre	els	pares,	mares	i	alumnes.	Es	fa	una	trobada	durant	el	curs	oberta	
a	totes	les	famílies	de	l'escola	a	la	casa	que	la	comunitat	filipense	té	a	Hostalets	de	Balenyà	i	que	
ens	cedeix	des	de	ja	fa	4	anys.		Es	dinamitzen	jocs	per	als	infants,	cada	família	porta	el	seu	dinar,	
es	fan	botifarres	per	tothom	i	es	celebra	el	famós	CONCURS	DE	PASTISSOS!	

L’objectiu	principal	de	la	sortida	és	passar-s’ho	molt	bé	en	companyia	de	tothom	que	pot	venir.	

La	trobada	serà	diumenge	6	de	maig.	

	

-	 Activitats	 adreçades	 per	 a	 pares	 i	mares:	Conferències	 i	 Grup	 de	 Reflexió	 se'ls	 hi	 donarà	 la	
paraula	al	final	i	explicaran	què	fa	cada	una	de	les	comissions:	

Cor	 La	 Fontana:	 És	 una	 coral	 formada	 per	 pares,	mares,	 avis,	 àvies	 i	 familiars	 dels	 infants	 de	
l'escola.	Té	una	tradició	de	fa	més	de	vint	anys	 i	només	demanen	veu,	oïda	 i	ganes	de	cantar	 i	
gaudir	 cantant.	 Assagen	 els	 dijous	 al	 vespre,	 de	 21:30	 a	 23:00	 h,	 a	 l'església	 de	 Sant	 Ildefons,	
dirigits	per	la	Mercè	Cano.		

Us	conviden	a	afegir-vos-hi!	

	

-	Activitats	globals	o	transversals:	

Comissió	Solidària:	farà	explicació	al	final.	

Comissió	Butlletí:	El	Butlletí	és	un	canal	informatiu	de	l'AMPA		que	s'edita	almenys	un	cop	l'any	
per	fer	arribar	diverses	actuacions	i	informacions	relacionades	amb	l'AMPA		i	amb	l'escola	i	que	
poden	ser	d'interès	per	a	 les	famílies.	Aquesta	publicació	recull	el	més	destacat	de	la	feina	que	
han	 realitzat	 les	 diverses	 comissions	 durant	 tot	 l'any,	 així	 com	 el	 que	 es	 pretén	 fer.	 Es	
desenvolupen	 temàtiques	 vinculades	 al	 monogràfic	 que	 cada	 any	 treballa	 l'escola,	 i	 es	 fan	
entrevistes	 i	 articles	 de	 fons	 sobre	 novetats	 de	 l'escola.		Es	 publiquen	 també	 diverses		
experiències	viscudes	durant	el	curs	escolar	pels	nostres	fills	i	filles,	com	algunes	celebracions	o	
esdeveniments	especials.		

Necessiten	periodistes,	redactors,	correctors...	gent	que	hi	vulgui	col·laborar.	
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Comissió	 Comunicació	 i	 web:	 dóna	 suport	 a	 les	 comissions	 de	 l'AMPA,	 per	 poder	 expressar	 i	
formular	 les	 seves	 comunicacions	 cap	 a	 les	 famílies,	 d’una	 manera	 simpàtica,	 engrescadora	 i	
coherent	 entre	 elles.	 És	 un	 equip	 format	 per	 creatius,	 fotògrafs,	 il·lustradors,	 copywriters,	
realitzadors	de	vídeo…	

Necessiten	persones	vinculades	al	món	de	la	comunicació.	

A	la	pàgina	web	de	l'AMPA	hi	ha	un	calendari	on	hi	ha	les	activitats	que	realitza	l'AMPA	i	s'hi	pot	
subscriure.	

La	Presidenta	de	l’AMPA	dóna	pas	a	les	comissions	que	exposen	els	seus	projectes:	

	

7. Comunicats	Comissions:	

Comissió	Solidària:	comissió	formada	per	11	dones	solidàries.	

És	 la	 responsable	 del	 projecte	 Apadrina	 Lurdes,	 no	 coordina	 activitats	 extraescolars,	 crea	 una	
borsa	econòmica,	per	apadrinar	nens	i	famílies	necessitades:	podem	ser	donants	o	beneficiaris,	
unes	 accions	 que	 permeten	 afavorir	 que	 nens	 i	 nenes	 tinguin	 les	 mateixes	 oportunitats	 de	
formació	i	desenvolupament:	llibres,	excursions,	menjador,	material	escolar...	Es	fa	a	través	d'un	
formulari	confidencial	que	gestiona	internament	l'escola,	l'objectiu	és	arribar	a	10.000	€.	

També	 fan	 diferents	 campanyes	 durant	 el	 curs.	 Els	 nens	 també	 s'impliquen	 en	 diferents	
projectes,	com	paradeta	de	Sant	Jordi,	Recapte	d'aliments,	donació	de	sang...		

Llegeix	 el	 text	 de	 Solidaritat	 que	 està	 penjat	 a	 la	 pàgina	web:	 "Solidaritat,	 valor	 que	mou	 les	
persones	i	genera	relacions	de	fraternitat	i	de	recíproc	sosteniment	entre	els	diversos	membres	
d’una	col·lectivitat".	La	Comissió	posa	en	marxa	accions	que	facilitin	la	implicació	i	el	sentiment	
d'orgull	i	de	pertinença	a	aquesta	comunitat.	

Projectes	solidaris	per	aquest	curs:	

• Recapte	d’aliments	al	desembre.	

• Xocolatada	a	la	jornada	de	les	Portes	Obertes:	24	de	febrer	

• Donació	de	sang:	15	de	març	

• Sant	Jordi:	23	d'abril	

• Bar	Setmana	esportiva	
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Presenta	les	dades	d'Apadrinaments	dels	seus	5	anys,	va	començar	amb	donacions	de	persones	i	
d'entitats	molt	forta	i	va	anar	fent	un	decreixent	i	ara	està	estabilitzat.	Gràcies	a	les	aportacions	
de	les	altres	campanyes	es	pot	assolir	l'objectiu	dels	10.000	€.	

• Gran	Recapte	d'aliments:	campanya	que	ens	fa	mostrar	la	nostra	solidaritat	cap	als	més	
vulnerables,	 durant	 dues	 setmanes	 portar	 aliments	 de	 llarga	 duració.	 Es	 treballa	 amb	
dues	entitats,	una	de	més	pròxima:	la	Parròquia	de	Sant	Ildefons	amb	la	Fundació	Adrià	
Trescents,	campanya	de	la	qual	se'n	beneficien	famílies	de	l'escola	i	també	treballem	amb	
la	 Fundació	Mar	 endins,	 formada	per	 una	 ex	mestra	 de	 l'escola	Montserrat	 Caus	 i	 que	
ajuda	als	immigrants.	

• Bar	 i	Xocolatada	Solidària:	 funciona	gràcies	a	 les	aportacions	de	patrocinadors	com	Frit	
Ravich,	Bon	Preu,	Forn	Cal	Moliné,	Casa	Palet,	Mi	magdalena	Restaurant	Núria	 i	 Lejano	
Oriente	i	els	productes	s'ofereixen	a	les	famílies	el	dia	de	les	Portes	obertes	de	l'Escola	i	la	
recaptació	 passa	 a	 formar	 part	 del	 projecte	 Apadrina.	 Convida	 a	 pares	 i	 mares	 a	
col·laborar	al	Bar.	

• Donació	 de	 sang	 i	medul·la:	 va	 començar	 a	 partir	 de	 la	malaltia	 d'un	 nen	 de	 l'escola,	
actualment	s'hi	impliquen	els	nens	de	6è	amb	les	campanyes,	cartells,	difusió.	La	carència	
per	poder	donar	sang	és	de	4	mesos.	Data	donació	de	sang:	15	de	març.	

• Sant	 Jordi	23	d'abril:	donació	solidària	de	 les	 famílies	 i	de	 la	Biblioteca	de	 l'escola,	que	
promou	 el	 reciclatge	 de	 llibres,	 fomenta	 la	 lectura,	 promou	 que	 l'escola	 s'obri	 al	 barri.	
Una	mare	 i	 la	seva	filla	van	fer	 l'aportació	de	100	roses	fetes	a	mà.	Els	diners	obtinguts	
amb	la	venda	de	llibres	i	roses	passa	al	projecte	Apadrina.	

• Bar	 Solidari:	 a	 la	 Setmana	 esportiva,	 els	 diners	 obtinguts	 també	 passen	 al	 fons	
d’Apadrina.	

• Projecte	Apadrina:	el	formulari	de	com	col·laborar	i	com	sol·licitar,	és	reversible	amb	les	
dues	opcions,	és	confidencial	i	es	pot	trobar	a	la	pàgina	web	de	l'AMPA	i	a	la	porteria	de	
l'escola.	

La	Presidenta	de	l'AMPA	agraeix	a	l’Anna	Titus	la	presentació	i	a	la	Comissió	la	feina	que	fan.		

Comissió	 Biblioteca:	Madalena	 Elek	 presenta	 la	 comissió	 que	 vol	 fomentar	 l’hàbit	 a	 la	 lectura	
molt	 important	 pels	 nostres	 nens	 i	 organitza	 activitats	 relacionades	 amb	 els	 llibres	 i	 altres	 de	
manteniment	de	la	Biblioteca	de	l’escola.	
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Projectes	principals:		

• Biblioteca	 oberta,	 es	 va	 iniciar	 el	 curs	 passat.	 Un	 projecte	molt	 bonic:	 poder	 entrar	 a	
l’escola	dels	nostres	fills	i	que	puguin	compartir	amb	nosaltres	els	llibres	que	a	ells	els	hi	
fa	il·lusió	ensenyar.	1	dia	al	mes	de	gener	a	març	

• Folrat	de	llibres:	1	setmana	al	trimestre	es	fa	folrat	de	llibres	de	la	Biblioteca.	El	realitzen	
pares	i	mares	voluntaris.	

• Maleta	 viatgera:	 projecte	 que	 va	 engegar	 la	 Comissió	 de	 Biblioteca,	 es	 porta	 des	 de	
l’escola	i	 la	comissió	hi	col·labora	juntament	amb	la	Noèlia,	responsable	de	la	Biblioteca	
de	l’escola.	Preparen	els	llibres	de	les	maletes	viatgeres	de	P3,	P4	i	P5,	que	porten	a	cas	i	
són	per	fomentar	que	les	famílies	llegeixin	amb	els	fills.	

• La	Comissió	necessita	col·laboradors.	Tenen	pensats	nous	projectes	 i	es	podran	portar	a	
terme	si	hi	ha	més	voluntaris.	

Comissió	 conferències:	Forma	part	de	 les	activitats	dirigides	a	 les	 famílies,	és	una	comissió	de	
formació.	Intenta	facilitar	i	trobar	eines	que	puguin	ajudar	al	desenvolupament	i	responsabilitat	
educativa	 dels	 nostres	 fills,	 a	 través	 de	 xerrades,	 tallers...	 organitzant	 grups	 de	 debat	 que	
permetin	 crear	 un	 espai	 de	 reflexió,	 resoldre	 dubtes	 i	 buscar	 temes	 interessants	 que	 puguin	
interessar	 a	 les	 famílies,	 temes	 transversals	 que	 puguin	 interessar	 a	 tothom.	 La	 Comissió	
s’encarrega	de	contactar	amb	els	ponents,	exposar	quin	tipus	d’escola	som,	quin	són	els	nostres	
objectius,	 també	 s’encarrega	 de	 parlar	 amb	 l’escola	 per	 quadrar	 dates	 i	 de	 preparar	 la	
comunicació	per	enviar	a	les	famílies	via	delegats.	Es	rep	al	ponent	i	després	de	les	conferències	
es	fa	un	resum	que	es	penja	a	la	pàgina	web.	

Volen	engrescar	a	la	gent	a	venir	a	les	conferències,	se’n	fa	una	cada	trimestre,	la	primera	serà	el	
29	de	novembre.	L’horari	de	20:30	a	22h.	

La	Comissió	ha	rebut	subvenció	de	l’Ajuntament,	és	una	ajuda	per	pagar	als	ponents	i	el	material	
de	comunicació.	

Necessiten	gent	nova	i	engrescadora.		

Comissió	Grup	de	 reflexió:	 La	Maria	 del	Mar	 Llach	 fa	 la	 presentació.	 Comenta	 que	 tothom	 té	
dubtes	de	com	educar	els	fills,	com	gestionar	el	dol...	Fa	12	anys	es	va	crear	el	Grup	de	reflexió,	
és	un	grup	de	pares	 i	mares	a	qui	apassiona	 reflexionar	 i	 compartir	 les	 respostes	a	 les	nostres	
preguntes	i	com	gestionar	els	nostres	dubtes.	Els	acompanyen	dues	mestres	de	l’escola,	no	hi	ha	
un	expert	extern.	Es	fan	quatre	sessions	al	curs,	en	dimecres,	de	21	a	22:30	h	

Dates:	sessions:	17	de	gener,	28	de	febrer,	11	d’abril	i	19	de	maig.	
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Uns	 dies	 abans	 de	 la	 sessió	 s’envia	 als	 inscrits	 un	 vídeo,	 un	 text...	 que	 ja	 els	 faci	 començar	 a	
reflexionar.	 Comenta	 que	 es	 poden	 inscriure	 després	 de	 l’Assemblea	 o	 a	 través	 de	 la	web	 de	
l’AMPA.	 Quota	 anual	 de	 27	 €	 per	 la	 dedicació	 dels	 mestres	 i	 per	 l’espai.	 Mestres:	 Annabel	
Ballester,	 Marta	 Bayà	 i	 Gerard	 Lladó	 i	 les	 membres	 de	 la	 Comissió:	 Ester	 Pedraza,	 Montse	
Camacho	i	Maria	del	Mar	Llach.	

Volen	compartir	alguns	dels	aprenentatges	que	han	tingut:		

• Donar	confiança	per	rebre	més	responsabilitat.		

• Preguntar-nos	el	perquè	del	no	abans	de	dir-lo.		

Acaba	amb	 la	 frase:	 Per	 l’educació	dels	 fills	 no	hi	 ha	 receptes,	 però	el	 grup	de	 reflexió	 aporta	
molts	ingredients	perquè	cadascú	prepari	un	bon	plat.	

Anima	a	participar	i	compartir	experiències.	

Comissió	 Camí	 Escolar:	 La	 Presidenta	 de	 l’AMPA	 presenta	 un	 nou	 projecte	 que	 està	 en	 una	
primera	 fase	 del	 procés.	 El	 curs	 passat,	 des	 de	 l'AMPA	 es	 va	 sol·licitar	 a	 l'Ajuntament	 de	
Barcelona,	 poder	 entrar	 a	 formar	 part	 del	 programa	 de	 Camí	 Escolar,	 Espai	 Amic	 per	 tal	 de	
millorar	els	accessos	a	l'escola	i	per	facilitar	la	mobilitat	autònoma,	segura	i	sostenible	dels	nens	i	
nenes	 de	 l'escola,	 a	 partir	 dels	 8	 anys.	 L'Anna	 Echevarría,	 mare	 impulsora	 del	 projecte	 i	 que	
forma	part	d'una	comissió	formada	per	AMPA,	escola,	i	tècnics	de	mobilitat	de	l'Ajuntament	i	del	
Districte	 de	 Sarrià-Sant	 Gervasi	 us	 explica	 breument	 en	 què	 consisteix	 el	 programa	 i	 com	 es	
desenvoluparà	a	l'escola.	

Ensenya	una	diapositiva	d’una	escola	de	Castelló	on	s’explica	clarament	en	què	consisteix	el	Camí	
escolar.	L’objectiu	final	és	que	els	fills	facin	desplaçaments	segurs	per	arribar	a	l’escola	a	través	
d’uns	 camins	 que	mitjançant	 un	 protocol	 previ	 realitzat	 entre	 tota	 l’escola,	 els	 pares	 i	mares,	
professors,	nens,	hauran	determinat	quins	són.	 Intervenen	diferents	agents:	escola,	professors,	
AMPA,	policia,	tècnic	de	mobilitat	de	l’Ajuntament,	tècnica	d’ensenyament.	És	important	que	els	
nens	participin	activament	per	fer	l’estudi	del	Camí	escolar.		

El	Camí	escolar	 s’ha	d’entendre	com	a	una	eina	educativa	que	ensenya	als	alumnes:	mobilitat,	
medi	 ambient,	 estalvi	 energètic,	 també	 s’ensenya	 l’autonomia	 dels	 nens	 i	 nenes,	 socialitzar	 i	
relacionar-se,	ja	que	el	camí	el	faran	amb	altres	nens	sense	els	pares.	Per	nens	a	partir	de	8	anys,	
i	promou	la	salut	i	l’exercici.	

Funciona	a	través	de	4	fases:	

1. Informe	(realitzat	per	la	Comissió	de	Camí	escolar	de	l’AMPA)	
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2. Diagnòstic:	 estudi	de	 com	venen	els	nens	a	 l’escola,	quins	 camins	es	 fan,	què	no	els	hi	
agrada...	

3. Presentar	el	projecte	a	l’escola	que	els	nens	participin,	al	barri...	

4. Manteniment	 del	 Camí	 escolar,	 s’ha	 de	 fer	 un	 seguiment,	 enquestes...	 per	 part	 de	 la	
Comissió.	

Com	participa	cada	un	dels	agents:	

L’Escola	ho	presentarà	com	a	una	activitat	més,	es	vol	que	col·laborin	els	alumnes	de	3r	fins	a	5è,	
en	 la	 fase	de	diagnòstic	 (recollida	de	dades	dels	alumnes	 i	dubtes).	De	1r	a	5è	s’escolliran	dos	
representants	 per	 curs,	 dels	 alumnes	 perquè	 facin	 d’enllaç	 amb	 la	 Comissió.	 Es	 busca	 que	 els	
alumnes	de	5è	i	6è	siguin	guies	del	projecte,	la	idea	és	que	vagin	els	nens	sols.	

A	les	famílies	se’ls	hi	demanarà	que	participin	en	el	projecte.	Es	buscarà	una	persona	per	curs	per	
treballar	amb	el	camí.	També	es	demanarà	el	compromís	de	la	utilització	del	camí	i	participar	en	
el	manteniment	del	camí.	

Es	buscarà	 la	col·laboració	del	barri,	que	els	comerços	de	 la	zona	siguin	punt	de	referència	del	
Camí	escolar.	Que	els	nens	sàpiguen	que	hi	ha	uns	comerços	on	els	nens	s’hi	puguin	dirigir	per	si	
hi	ha	algun	problema.	Es	buscarà	que	les	persones	grans,	avis	i	àvies	d’alumnes	participin	en	el	
Camí	escolar	fent	de	seguretat	en	cruïlles.		

	

8. Elecció	de	càrrecs:		

Com	ja	es	comunicar	a	la	convocatòria,	aquest	any	es	renoven	els	següents	càrrecs	de	la	junta,	
que	 són	 de	 dos	 anys:	 Presidenta,	 Vicepresident,	 Tresorera	 i	 Secretària,	 Vocal	 de	 cicle	 inicial	 i	
Vocal	de	cicle	superior.	Només	s’ha	presentat	una	candidatura	per	cada	càrrec.	

Presidenta:	Ester	Pedraza,	fins	ara	Vicepresidenta.	

Vicepresident:	David	Lascorz.	

Secretària:	Anna	Catasús,	qui	renova	càrrec.	

Tresorera:	Verònica	Grego	

Vocal	cicle	inicial:	Mariluz	Latorre	

Vocal	cicle	superior:	Laura	Escorne	

Els	vocals	formen	part	de	la	junta	i	quan	hi	ha	alguna	decisió	important	a	prendre	es	parla	amb	
ells	per	tenir	una	mica	més	de	criteri.	

Es	donen	per	aprovats	els	càrrecs.	
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Abans	de	donar	pas	a	l'Escola,	la	Presidenta	agraeix	a	les	comissions	la	feina	que	fan.	Són	més	de	
70	persones	que	participen	activament	en	les	comissions	de	l’AMPA	i	que	dediquen	part	del	seu	
temps	lliure	a	tirar	endavant	tots	aquests	projectes	que	s’han	exposat	i	que	beneficien	a	tots	els	
nens	i	nenes	de	l’escola,	a	les	seves	famílies,	durant	tota	l'escolaritat.	

Dóna	les	gràcies	a	l’Escola	per	recolzar	 les	propostes	de	l’AMPA,	per	facilitar	una	bona	entesa	i	
col·labora	 perquè	 l’AMPA	 i	 l’Escola	 caminin	 en	 una	mateixa	 direcció,	 amb	 coherència	 amb	 el	
projecte	educatiu.		

Agraeix	a	totes	les	famílies	que	confien	en	el	que	l’AMPA	ofereix	i	que	puguin	participar	i	gaudir	
de	 les	activitats	que	des	de	 les	Comissions	es	proposen,	perquè	és	això	el	que	 finalment	dóna	
sentit	a	la	tasca	que	fan	totes	les	persones	que	formen	part	de	l'AMPA.		

La	Presidenta	de	 l’AMPA	sortint,	diu	unes	paraules	d’agraïment:	 “A	nivell	personal,	després	de	
dos	 anys	 com	 a	 presidenta	 de	 l'AMPA,	 vull	 agrair	 a	 l'Ester,	 Anna,	 Verònica,	 la	 vostra	 feina	
certament	tan	rigorosa	I	tota	la	vostra	dedicació	i	il·lusió	per	coordinar	la	feina	que	fan	totes	les	
persones	 implicades	 activament	 en	 l'AMPA.	 Ha	 estat	 un	 plaer	 compartir	 aquests	 temps	 amb	
vosaltres,	estic	convençuda	que	continuareu	mimant	tot	el	que	tenim	i	que	tirareu	endavant	amb	
els	 nous	 projectes.	 Ha	 estat	 per	 a	 mi	 una	 experiència	 molt	 enriquidora	 i	 deixeu-me	 dir	 que	
realment	omple	de	satisfacció	comprovar	el	gran	equip	humà	que	podem	formar	les	famílies	de	
la	nostra	escola,	que	estimem	i	a	la	qual	entreguem	el	nostre	esforç	per	construir	conjuntament	
una	comunitat	educativa	que	ajudi	als	nostres	 fills	 i	 filles	a	créixer	com	a	persones	completes	 i	
felices.	 Gràcies	 també	 a	 nivell	 personal	 a	 l'escola,	 a	 la	 Mireia	 i	 a	 la	 Teresa	 per	 deixar-nos-hi	
participar	d'aquesta	manera	tan	propera”	

La	nova	Presidenta	també	dóna	les	gràcies	a	 la	Judit,	 li	agraeix	 la	feina	feta	i	que	ha	estat	molt	
gratificant.	

Dóna	pas	a	la	Mireia	Trias,	directora	de	l’Escola.	

	

9. Escola:	

També	agraeix	 la	feina	a	 la	Judit:	ser	Presidenta	d’aquesta	AMPA	té	molt	mèrit,	perquè	és	una	
AMPA	molt	 activa,	 amb	moltes	 comissions,	 coordinar-ho	 tot	 i	 portar-ho	 endavant	 i	 escoltar	 a	
tothom	i	de	poder	canalitzar	les	iniciatives,	suggeriments,	requereix	que	es	porti	molt	bé.	

Comenta	 que	 és	 un	 goig	 que	 tantes	 famílies	 hagin	 assistit	 a	 l’Assemblea.	 Se	 senten	 molt	
orgullosos	com	a	escola,	de	totes	les	famílies,	de	l’AMPA	que	és	molt	activa,	dinàmica,	amb	idees	
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noves,	 suggeriments	 i	 seguint	 la	 línia	 de	 l’Escola	 que	 fa	 sentir	 com	 una	 comunitat	 educativa.	
Gràcies.	

	

10. Precs	i	preguntes:	

Una	mare	 pren	 la	 paraula:	 “A	 vegades	 la	 gent	 té	 por	 d’entrar	 a	 l’AMPA	 perquè	 pensa	 que	 hi	
haurà	de	dedicar	molt	de	temps	i	és	un	compromís	difícil	de	complir.	Cada	un	que	hi	forma	part,	
ha	de	donar	aquell	temps	que	tingui	per	donar	a	l’AMPA.	Anima	a	la	gent	a	participar	perquè	és	
divertit	i	a	col·laborar	amb	temps”.	

Un	pare	afegeix	que	cap	persona	de	P3	marxi	de	l’Assemblea	sense	apuntar-se	a	una	Comissió,	
és	una	bona	manera	d’entrar	a	fons	a	l’escola,	una	molt	fàcil	per	a	gent	tafanera	i	poder	conèixer	
les	cases	de	les	famílies	de	l’escola,	és	apuntar-se	a	la	Comissió	de	pessebres.	

Un	altre	pare,	que	forma	part	de	la	Comissió	de	biblioteca,	afegeix	que	s’ha	d’animar	a	 la	gent	
que	no	ha	vingut.	

Es	dóna	per	acabada	 l’Assemblea	 i	es	posa	el	vídeo	de	 la	crida	de	 l’Assemblea,	 realitzat	per	 la	
Comissió	de	Comunicació	i	després	es	convida	a	passar	per	les	paradetes	de	les	Comissions	i	al	
pica-pica.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Durada	1:20	h	


