
ACCIONS QUÈ HEM FET? QUÈ VOLEM FER? 

Junta de l’AMPA i col·laboradors/es Hem fet canvis en la Junta incorporant una nova 

presidència 

Ens hem reunit  un cop al mes per gestionar les 

diferents activitats a desenvolupar. 

 

Ens hem dividit les tasques  i hem treballat de forma 

coordinada i molt a gust 

 

Hem creat les comissions de treball on hem obert a 

col·laboradors a participar: 

- Comissió menjador 

- Comissió extraescolars 

- Comissió festes 

 

Hem fet una trobada de col·laboradors /es on vam 

explicar les comissions de treball 

 Continuar amb les reunions mensuals 

per fer una bona gestió de l’AMPA. 

 Ampliar el grup de famílies implicades 

dins de la junta de l’AMPA. 

 

 Mantenir la bona participació dels 

col·laboradors i col·laboradores  i 

augmentat el grup. 

 

 Continuar treballant per comissions de 

treball i poder realitzar una reunió al 

trimestre. 

 

 Continuar realitzant mínim una 

trobada de col·laboradors/es els curs 

escolar 

 

Enllaç permanent amb l’escola 

 

Reunions mensuals amb direcció 

- Actualització d’informació general d’interès 

- Avaluació de noves propostes 

- Canalització dels comentaris de les famílies 

 

Representació al Consell Escolar 

 

 Mantenir aquestes reunions 

 Millorar la comunicació a les famílies 

de les conclusions que hi surtin 

 Mantenir la nostra representació a les 

reunions del Consell Escolar 



 

Gestió de Menjador i Extraescolars 

 

Acollida matinal 

S’han negociat i aprovat en consell Escolar preus nous 

per al curs 2019/2020; on les famílies que fan us de 

l’acollida tindran un preu fix en funció d’una franja 

horària 

Menjador 

L’AMPA té la gestió directa del menjador i 

comunicació directa de totes les accions e incidències 

que tinguin lloc en aquest espai.  

Extraescolars 

L’Ampa contracta a Racons de Lleure per dur a terme 

les activitats extraescolars, casals i colònies. 

 

Creació de les comissions de treball de cada àrea:  

- Millora al seguiment de l’activitat quotidiana 

- Millora en la comunicació d’incidències a les 

famílies 

 

Festivals d’anglès i jazz: 

- Junt amb Racons de Lleure, seguiment 

d’organització dels festivals, venda d’entrades i 

control de les portes d’accés. 

 

 

 

 Recollir la valoració de les famílies 

d’aquestes noves quotes. 

 

 

 

 Continuar gestionant aquest servei i 

recollir l’opinió de les famílies. 

 

 

 Continuar tenint la col·laboració amb 

racons de lleure. 

 

 Continuar treballant per comissions 

per millorar la comunicació entre les 

parts. 

 Implicar a més famílies i les comissions 

de treball. 

 

 Gràcies al gimnàs de cara al proper 

curs aquestes activitats es podran 

desenvolupar a l’escola. 

 



 

Fonts d’ingressos AMPA 

 

 

Subvencions gestionades: 

- Millores de pati: jocs pels infants, pintura dels 

patis,…  

- Llibres socialitzats: cultura de l’ecologia, 

economia per les famílies 

- AMPA: subvenció utilitzada per les diverses 

activitats del curs 

- Subvenció pel Casal d’Estiu 

 

 

 

Venda de samarretes i dessuadores: augment dels 

ingressos gràcies als recordatoris regulars a les 

famílies.  

 

 

Venda de loteria de Nadal 

 

 

Sant Jordi: venda de llibres, amb un marge del 10%.  

 

 

 

 Posar en marxa els projectes 

subvencionats 

 

 Analitzar la sol·licitud d’altres 

subvencions 

 

 Trobar d’altres fonts d’ingressos 

 

 

 Mantenir la informació a les famílies 

sobre la venda de samarretes i 

dessuadores. 

 

 

 Continuar realitzant la loteria de 

Nadal. 

 

 

 Potenciar la venda de llibres de 

segona mà, que ens deixa més 

benefici. 

 



 

 

ACCIONS QUÈ HEM FET QUÈ VOLEM FER ELS PROPERS CURSOS 

 

Llibres de text 

 

Millora en la gestió de la reserva i la compra: compra 

via web i ajuda a les famílies 

 

Seguiment d’incidències 

 

Millora del preu per les famílies: l’AMPA deixa de 

percebre part del benefici dels llibres i gairebé tot és 

per les famílies, a qui els resultaran més econòmics.  

 

 

 Continuar la millora 

 

 

 

 

 Mantenir el màxim benefici possible 

per les famílies 

 

Millores a l’escola 

 

DEA 

 

Compra de 2 PDIs 

 

 

 Acabar d’implementar el DEA 

 

 Establir amb les famílies nous 

objectius per invertir 

 

 

 

 

 



 

Organització de festes 

 

Castanyada: preparació de les Castanyes (compra, 

tallada i torrada de castanyes) junt amb l’arribada de 

Maria la Castanyera a l’escola. 

 

Halloween: realització de la festa de Halloween 

conjuntament amb la col·laboració de racons de 

lleure 

 

Carnestoltes: festa de disfresses dissabte al matí, 

amb animació i concurs. 

 

Tió, esmorzar de Nadal i Carta als Reis d’Orient: vam 

fer que el tió cagués detallets pels nens i nenes i vam 

demandar a Ses Majestats regals d’utilitat als 

diferents cicles ( 

 

Xocolatada solidària: participació en la Xocolata 

Solidària que organitzava Sant Joan de Déu, on el 

benefici es destinava a l’ajuda als nens amb càncer.  

 

Venda de llibres Sant Jordi i participació en els Jocs 

Florals de l’Escola (jurat i aportació per la compra de 

roses i llibres pels nens i nenes) 

 

 Mantenir la nostra participació en la 

festa 

 

 

 Mantenir la realització d’aquesta 

 

 

 

 Incloure-hi més tallers i fer la festa 

més atractiva pels més grans. 

 

 

 Mantenir la nostra participació, 

limitant la despesa 

 

 

 Potenciar la participació de l’AMPA a 

aquesta o d’altres iniciatives 

solidàries. 

 

 Millora de la comunicació i de l’oferta: 

més llibres pels petits 

 



 

 

 

 

Sopar de germanor de fi de curs i comiat als alumnes 

de 6è. 

 

 

 

 

 

 Mantenir una col·laboració fixa amb la 

festa de sisè  que no impliqui la 

devolució de la quota d’ampa(pagar 

orla o alguna despesa de la festa) 

 

Organització de tallers  L’hora del conte 

Taller de postals de Nadal 

 

 Aconseguir més voluntaris per 

participar 

 Trobar d’altres tallers possibles 

(màscares, Pasqua, sant Jordi,…) 

 

 

Oferir espais de debat educatiu per a 

les famílies 

 

 

Hem realitzat un Taller de Foment de l’èxit educatiu 

amb una participació d’unes 25 persones. 

 

 Obrir espais de debats de temes 

educatius que afecten als nostres fills i 

filles  


