
	  

Benvolgudes famílies, 

 
El dijous 21 de novembre a les 19:30h celebrarem l'Assemblea General Ordinària de 
l’AMPA. En aquesta assemblea es farà el balanç del curs anterior i s’aprovaran els 
pressupostos del curs vigent, si s’escau.  

Per tal d’agilitzar l’assemblea us adjuntem a la present la memòria d’activitats de l’Ampa. Us 
demanem que la llegiu detingudament i si teniu algun dubte els comentarem en el torn obert de 
paraules a l’assemblea. Aquesta memòria no es presentarà el dia de l’assemblea, tan sols es 
resoldran dubtes i es debatrà el que calgui. 

La vostra assistència és molt important ja que us presentarem els projectes de millora, 
aportacions i modificacions que hem valorat realitzar per al curs 2019-2020, per millorar el pas 
per l’escola dels infants, i que es sotmetran a votacions. Aquests seran els següents: 

- Instal·lació de ventilació a les aules.	  
- Compra de projector i pantalla per a l’aula de música.	  
- Modificació nomenclatura d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) a AFA 

(Associació de Famílies d’Alumnes)	  

Si voleu presentar qualsevol proposta o projecte per a l'Ampa ho heu de fer arribar per correu 
electrònic a ampamartipol@gmail.com. Les propostes cal que estiguin ben estructurades i 
explicades per a que tothom les pugui valorar i realitzar un vot “a favor” o “en contra” si és 
necessari.  

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent: 

1. Obertura de l’assemblea  
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, si s’escau.  
3. Lectura i aprovació de l’estat de comptes del curs 2018-2019, si s’escau.  
4. Lectura i aprovació del pressupost per al curs 2019-2020, si s’escau. 
5. Renovació de càrrecs. 
6. Presentació, votació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades i la 

memòria d’activitats. 
7. Torn obert de paraules.  

 

Us hi esperem !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    



	  
1. JUNTA DE L’AMPA  

MEMBRES DE LA JUNTA CURS 2018-2019  
CÀRREC/VOCALIA NOM 
Presidenta Elisabet Costa 
Vicepresidenta Vanessa Merchante  
Tresorera Cristina Rovira 

Secretaria Laura Plasencia  
Maria del Mar Vadillo (suport) 

Casals, acollides i tallers 
Maria del Mar Vadillo 
Ester Boldú 
Laura Plasencia (suport) 

Extraescolars 
Ferran Cervera 
Marisa Romeva 

Comunicació 

Maite Hijano 
Raul Estudillo 
Ester Boldú 
Sandra Vial 
Cristina Tomàs 

Menjador 
Marta Busquets 
Vanessa Merchante  
Elisabet Costa 

Festes  Bea Carbonell 
Camins Escolars Elisabet Costa 
Representant al Consell Escolar Marta Busquets 
 

MEMBRES DE LA JUNTA CURS 2019-2020  
CÀRREC/VOCALIA NOM 
President/a Elisabet Costa 
Vicepresident/a Ferran Cervera 
Tresorera Vanessa Merchante  
Secretaria Laura Plasencia 

Casals, acollides i tallers 

Maria del Mar Vadillo 
Ester Boldú 
Bea Carbonell 
Laura Plasencia (suport) 

Extraescolars 

Ferran Cervera 
Abril Llull 
Isaac Borràs 
Montse Sampons 
Silvia Pons 

Comunicació 

Maite Hijano 
Raúl Estudillo 
Ester Boldú 
Sandra Vial 

Menjador 
Marina Cano 
Vanessa Merchante  
Elisabet Costa 

Camins Escolars  Míriam Agudo 
Representant al Consell Escolar Javier San José 



	  
 

2. MEMÒRIA I PROJECTE DE LES ACTIVITATS DE L’AMPA  

2.1. FAMÍLIES DE L’AMPA  

Durant el curs 2018/2019 hi va haver 379 famílies sòcies de l’AMPA i 489 alumnes matriculats 
a l’escola. Actualment al curs 2019/2020 hi ha 380 famílies sòcies de l’AMPA i 490 alumnes 
matriculats. Totes les famílies de l’escola en formen part.  

L’AMPA contracta una assegurança per cobrir tots els alumnes durant tot l’horari lectiu, migdia i 
extraescolars. Actualment la companyia asseguradora a través de la FAPAC és ARÇ 
Cooperativa.  

 

2.2. EXTRAESCOLARS  

Els objectius de les activitats extraescolars són: 

• Potenciar i estimular la curiositat per conèixer i aprendre. 	  
• Crear un ambient estimulador tot fomentant la imaginació. 	  
• Fomentar la comunicació i relació entre els infants.	  
• Aprendre a treballar en grup i aprendre a respectar els altres. 	  
• Aprendre a compartir i respectar el material d’ús comú que s’utilitza. 	  
• Fomentar en els nens i nenes els valors de companyerisme, respecte i solidaritat. 	  
• Iniciar-se en els diferents esports que s’ofereixen.	  
• Participar en activitats esportives amb altres escoles.	  

ACTIVITATS I ALUMNES  

Curs 2018-2019 
Bàsquet  35 
Futbol sala 47 
Anglès 54 
Robòtica 35 
Escola Esportiva 29 
Iniciació Esportiva 13 
Dansa 26 
Rítmica 20 
Natació Club Natació SBD 40 
Natació Malibú 100  
Escacs 36 
Bollywood 21 
Patinatge 28 
Karate 11 
Gimnàstica Artística 19 
Aikido 10 
Ofimàtica 20 
Teatre 65 
Música 16 

 

Durant el curs 2018-19 es va poder realitzar totes les activitats que es van proposar. 



	  
Les activitats esportives es van realitzar mitjançant l’empresa Club Gimnàstic Castellarnau i 
el Club LLenas. Aquests coordinen el servei de monitors, s’encarreguen de la seva formació, 
contractació i substitució en cas de necessitat. Des de l’Ampa es fa la coordinació i seguiment 
del funcionament de l’activitat mitjançant reunions periòdiques amb el Club i la coordinadora 
d’activitats extraescolars, l’Esther Colldeforns. 

La nostra escola està inscrita en les activitats que organitza el Consell Esportiu Municipal. 
Seguim la seva programació i participem en les diferents activitats que organitza els dissabtes 
al matí. Les competicions realitzades van funcionar de forma correcta i els incidents que hi va 
haver es van gestionar amb l’ajuda de l’escola i el benentès dels pares.  

Així mateix, aquest curs el Consell Esportiu ens ha atorgat el premi a la promoció de l’esport 
escolar. 

Els escacs a la nostra escola fa molt temps que funcionen amb un gran èxit. Aquests estan 
dirigits per l’Ivo, qui s’encarrega de fer les classes i animar els infants a participar als 
campionats escolars. Som una de les escoles amb més participació a les trobades escolars 
d’escacs. 

L’activitat de natació es va oferir a dues instal·lacions diferents durant el curs 2018-2019. A 
l’Squash Malibú s’ofereix només la possibilitat d’acompanyament per part dels pares, que són 
els encarregats de portar els infants, vestir-los i recollir-los. 

Com a novetat, es va oferir a partir de primària fer l’activitat al Club Natació Sabadell, amb 
servei de trasllat dels infants de l’escola fins al club inclòs. L’activitat va tenir molt d’èxit i es va 
valorar positivament l’autonomia que els infants van assolir, ja que ells s’havien de canviar sols 
i tenir cura de les seves pertinences (amb control dels monitors que els acompanyen fins al 
club). A final de curs van fer l’exhibició als familiars i se’ls hi va donar la titulació corresponent al 
nivell assolit. 

La robòtica va tenir molt èxit d’inscripcions. A final de curs, a la festa Fem Escola, els alumnes 
van poder fer una presentació dels projectes que havien realitzat.  

Les activitats de teatre i música són extraescolars molt arrelades a la nostra escola i durant 
aquest curs van funcionar perfectament, podent fer una demostració a final de curs per als 
pares i mares. 

El Bollywood és una activitat molt consolidada a la nostra escola i està dirigida pel centre 
Asana de Sabadell. A l’abril, els i les assistents/es participen en la festa Holi que es realitza a 
Sabadell. 

L’ofimàtica és una activitat de recent implantació. S’ofereix a cicle superior i ha tingut molt 
bona acceptació. La realitza l’empresa Teyca i es fan 30 minuts d’ofimàtica i 30 minuts de 
mecanografia. 
 

ACTIVITATS I ALUMNES 

Curs 2019-2020 
Bàsquet  29 
Futbol sala 31 
Anglès 75 
Robòtica 54 
Escola Esportiva 31 
Iniciació Esportiva 29 
Dansa 39 
Rítmica 24 



	  
Natació Club Natació SBD 25 
Natació Malibú 77  
Escacs 37 
Bollywood 25 
Patinatge 29 
Kenpo Karate 12 
Ofimàtica 11 
Teatre 65 
Música 25 

 

Aquest curs s’ha pogut oferir totes les activitats proposades, excepte Capoeira on no hi ha 
hagut prou inscripcions. S’han omplert tots els grups i alguns s’han hagut de desdoblar. 

S’ha iniciat una nova activitat, el Kempo Karate. L’objectiu d’aquesta activitat és que els nens 
s’inicïin en l’art de la defensa personal. Al final de curs els alumnes hauran après els 
moviments bàsics del karate i els valors que vol transmetre aquest art marcial. 

Per altra banda, respecte al Club Llenas, l’Ampa ha decidit, donades les incidències en el 
trasllat dels nens de l’escola al centre i les queixes rebudes per les famílies, que no es senten 
segures sobre com es fa el mateix, que durant el curs 2019-2020 no es realitzaran activitats a 
través de l’Ampa amb ells.  

 

3. ACOLLIDES  

La gestió de les acollides la va realitzar el curs passat, i continua realitzant-se aquest curs, 
l’empresa 7 i Tria.  

Durant el curs 2018/2019 la mitjana d'usuaris fixes va ser la següent: 

- Acollida Migdia (SAMI), 8 alumnes	  
- Acollida matí (SAM) 1r tram 27 alumnes, 2n tram 45 alumnes.	  
- Acollida tarda (SAT) 14 alumnes. 	  

Per a aquest curs 2019/2020 la xifra s’ha mantingut respecte a la del curs passat.  

El nombre de monitors es va adaptant a les necessitats de l'activitat i al nombre d’assistents. 

 

4. TALLERS INTENSIUS DE TARDA  

La gestió de l'activitat la va realitzar el curs passat, i continua fent-ho aquest curs, l’empresa 7 i 
Tria.  

Els tallers de tarda es van realitzar del 5 al 22 de juny i durant el curs 2018/2019 es van 
inscriure 85 alumnes fixes i 4 esporàdics.  

En els tallers, els dimarts i els dijous es van realitzar jocs d’aigua per refrescar-se de la calor. 
Els divendres, al gimnàs, els infants van poder gaudir d’una jornada de cinema. També es van 
realitzar jocs de taula, jocs cooperatius, racons creatius i ambients.  

Curs intensiu natació juny 2019: es va incorporar l’opció de realitzar un curset intensiu al Club 
Natació Sabadell durant la jornada intensiva al juny. Aquest curset va ser un èxit i va tenir un 
elevat nombre d'inscripcions, però donada la limitació de places, alguns infants no la van poder 
realitzar.  



	  
 

5. CASALS  

Durant el curs 2018-2019 es van poder dur a terme tant el Casal de Setmana Santa com el 
d’Estiu. 

El casal està dirigit a les famílies sòcies de l’AMPA i també està obert a altres infants de fora de 
l’escola, però sempre es prioritza l’ordre d’inscripció i les famílies de l’escola.  

Casal de Nadal   

Es va proposar realitzar el casal de nadal els dies 24-27-28-31 de desembre i 2-3-4-7 de gener, 
però no es va poder dur a terme ja que no hi va haver prou inscripcions. 

Casal de Setmana Santa  

L’eix temàtic van ser els quatre Elements de la natura: aigua, terra, foc i aire. El casal va durar 
4 dies i hi va haver una mitjana de 25 inscripcions. 

Casal d’Estiu  

El casal es va realitzar del 25 de juny fins el 26 de juliol i l’eix temàtic del casal va ser la Màgia. 
Hi va haver una molt bona participació, amb el següent nombre d'inscripcions: la primera 
setmana, 130 participants; la segona, 180; la tercera, 160; la quarta, 130; i la cinquena, 80.  Hi 
va haver 18 monitores i dues directores de casal.  

Es van realitzar dues sortides setmanals en autocar a la piscina (Bosc Tancat de Cerdanyola) i 
cada setmana hi havia una excursió. També es va realitzar la nit boja, consistent en realitzar 
una acampada nocturna dins del centre educatiu, amb 150 infants inscrits.  

S’ha valorat molt positivament l’assistència al casal d’un nombre d’infants provinents de l’escola 
Joanot Alisanda. 

Durant el curs 2019-2020 s’oferiran també els tres casals que es realitzen a l’escola (nadal, 
setmana santa i estiu). Actualment ja s’està treballant en les activitats i la temàtica d’aquests. 

 

6.  ACTIVITATS I XERRADES PER A PARES I MARES  

Des de l’AMPA es van organitzar activitats per als pares, mares i famílies de l’escola (xerrades, 
activitats esportives) que ens ajuden a conèixer-nos, passar una bona estona plegats i crear 
sinergies entre tots.  

CURS 2018/2019  

• Pilates: al novembre hi havia 16 persones inscrites 1 dia a la setmana i 3 mares dos dies a la 
setmana. Durant el mes de maig hi havia 6 mares inscrites 1 dia a la setmana i 2 mares dos 
dies. 

• Zumba: es va realitzar amb un grup de 6 persones. 

Durant el curs es va realitzar el programa d’orientació per a les famílies anomenat “Créixer en 
família”, impulsat per la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. Aquest va consistir en 6 sessions dinamitzades per una professional experta, la 
Laura Bano. Per a l’última sessió, els pares i mares assistents van poder triar el tema a tractar, 
que aquest curs passat el tema triat va ser l’assetjament. Aquest monogràfic va ser dirigit per la 
formadora Eloisa Moreno. 

El 8 de maig es va realitzar la xerrada gratuïta i oberta a tothom sobre com portar una 
alimentació saludable a casa i a l’escola. Aquesta va ser dinamitzada per la Vanesa Rus, 



	  
dietista i nutricionista, i per la Laura Bonet, dietista. Totes dues són de l’equip d’Alimmenta, 
clínica de nutrició amb seu a Barcelona i també a Sabadell.  

 

CURS 2019/2020 

S’ha consensuat en junta que es deixaran de gestionar per part de l’Ampa les activitats 
esportives per a pares i mares degut a la disminució de les inscripcions que hi ha hagut. 

Tanmateix s’ha previst oferir un parell de xerrades vinculades a l’educació dels infants.  Una 
d’aquestes xerrades es va realitzar el passat mes d’octubre, titulada “Educar sense cridar”, a 
càrrec de l’Alba Castellví, on va donar als assistents consignes per tal d’aconseguir aquest 
objectiu i va resoldre-hi molts dubtes per assolir-ho amb èxit. També s’està treballant per poder 
oferir una xerrada o taller relacionada amb la prevenció d’abusos sexuals a menors. 

 

7.  MENJADOR  

CURS 2018/2019  

El nombre d'infants que va fer ús del menjador durant el curs 2018-2019 va ser un promig de 
290 infants al dia, arribant en dies puntuals als 311 alumnes. Es van servir uns 46.951 menús. 

La capacitat del menjador de l’escola és de 126 infants per torn i el servei consta de dos torns. 
Aquesta capacitat no va ser suficient per a encabir a tots els infants i es va decidir, junt amb 
l’escola, fer servir la biblioteca, ja que està annexa al menjador, per tal de poder oferir el servei 
a tots els infants.  

A causa de l'increment d'usuaris, i tenint en compte els infants amb necessitats especials, es va 
disposar de dos monitors de suport per poder donar un millor servei, havent-hi un total de 16 
monitors a l’inici de curs que, per necessitats de distribució, es va ampliar en un monitor més 
un cop iniciat el curs. 

La distribució de l’equip és la següent: 

Curs 2018-2019 
P3   Laura, Sílvia i Rosi  (reforç)  
P4   Pili i Desi (substituïda per la Nani per baixa) 
P5   Isabel G, Joana, Melani i David (reforç)  
1r  Núria i Carme 
2n  Isabel M. (la Júlia, monitora en pràctiques, va estar de setembre a novembre) 
3r   Amparo (a mig curs es va decidir en junta incloure un reforç, aquest el va fer la Carme) 
4t  Eli 
5è  Vane 
6è  Marc 
 

Distribució cuina: 

Curs 2018-2019 
Loren Cuinera 
Basi 1ª Auxiliar 
Francisca 2ª Auxiliar 

 



	  
Les ràtios es van mantenir durant tot el curs, excepte en començar la jornada intensiva que 
varen baixar, per això es van reduir dos monitors les dues últimes setmanes de juny. 

Durant el curs es va incorporar al menú els dilluns sense proteïna animal, contant el menú de 
plats que no n’incloguessin, com ara croquetes de cigrons, hamburgueses de llenties... 

També es va iniciar el Tastaolletes, dia en què els pares i mares, inscrits prèviament, van poder 
venir a veure el funcionament del servei de menjador i tastar el menjar que dinen els infants. 

Es van gestionar i programar les següents celebracions especials al menjador: 

• Castanyada	  
• Dinar de Nadal	  
• Carnestoltes	  
• Pasqua	  
• Sant Jordi	  
• Dinar de final de curs	  

 

CURS 2019/2020 

Aquest curs el nombre d'usuaris inscrits al menjador és de 353 fixes de diferents dies i 105 
d'esporàdics.  

En el que portem de curs, hi ha una mitjana de 290 alumnes diaris a menjador, 126 d'educació 
infantil i 164 d'educació primària.  

Degut a l’increment d'infants, aquest curs tenim dos monitors més, constant d'una coordinadora 
i 18 monitors tots els dies de la setmana.  

L'equip de cuina consta d'1 cuiner i 2 auxiliars, i a partir del 29 d'octubre de 3 auxiliars. Hi ha 34 
dietes especials i se n’elaboren unes 20 diàries.   

La distribució de l’equip és la següent: 

Curs 2019-2020 
P3   Joana, Desi, Isa García (reforç) 
P4   Silvia i Melani  
P5   Nani, Ana i David (reforç)  
1r  Pili, Laura i Carme 
2n  Eli i Isa Moreno 
3r   Marc i Amparo (reforç) 
4t  Núria i Amparo (reforç) 
5è  Oriol 
6è  Vane 
 

Distribució cuina: 

Curs 2018-2019 
Loren Cuinera 
Basi 1ª Auxiliar 
Francisca 2ª Auxiliar 
Carmen 3ª Auxiliar 
 



	  
Per a aquest curs s’ha incorporat al menú el peix fresc de llotja que es serveix els dimecres, 
aquest prové de la llotja de Tarragona. 

Aquest curs s’ha programat les mateixes celebracions especials que en l’anterior curs. 

9. INVERSIONS REALITZADES   

CURS 2018-2019 

INVERSIONS CURS 2018-2019 
CONCEPTE IMPORT 
Ordinador Tutoria cicle mitjà 418 € 
2 Tablets per educació especial 417,98 € 
Pantalla ordinador aula infantil 95 € 
Mobles biblioteques aula educació infantil 755,03 € 
6 projectors  8.276,40 € 

Taula música i dos altaveus, inversió 
realitzada conjuntament amb l'escola. 327,21 € 

Total 10.290 € 
 

CURS 2019-2020 

Per al proper curs l’Ampa presentarà en assemblea els pressupostos que s’ha sol·licitat a 
diferents proveïdors, per tal que s’aprovin o no, per a: 

- Instal·lació de ventiladors a les aules, donada l’elevada temperatura a la que s’arriba en 
els mesos de calor. Durant el mes de setembre es va arribar a l’interior de les aules 
d’infantil als 34 graus.	  

- Projector i pantalla de l’aula de música.	  

S’ha proveït la cuina amb una marmita nova per poder realitzar la sopa, ja que l’existent era 
molt antiga i s’havia fet malbé. 

 

8. JORNADES LÚDICO FESTIVES  

Marató  

El passat curs l’Ampa, amb l’ajuda de voluntaris i organitzadors, va reprendre la participació de 
la nostra escola a la Marató. Aquesta es va celebrar el dia 16 de desembre, va estar dedicada 
al Càncer i es va obtenir una recaptació de 4.215 euros. 

Es van dur a terme durant el matí tota una sèrie d’activitats amenitzades amb música en directe 
i un bon esmorzar per a tots els assistents. Així mateix es va realitzar una xerrada/taller a 
càrrec de la Dra. Girvent: es poden prevenir els càncers ginecològics, on va donar eines als/les 
assistents/es per tal de detectar i prevenir-los. 

Les activitats que es van realitzar durant la jornada festiva van ser: exhibició de dansa, pinta 
cares, gimcana, torneig d’escacs, classe oberta de swing, taller de manualitats i una gran 
TÓMBOLA amb regals per a tots els participants. 

La jornada va finalitzar amb una batucada a càrrec dels Bandtumbats. 

 

 



	  
Festa “Fem Escola” 

El passat 18 de maig es va celebrar la festa “Fem Escola”, festa final de cloenda per tal de 
tancar les activitats realitzades durant el curs. La festa va ser oberta a tota l’escola amb l’ànim 
de tenir una jornada festiva, premiar els nois i les noies que van realitzar activitats extraescolars 
a l’escola i realitzar una jornada de cohesió. 

Durant la jornada van participar al voltant d’uns 450 infants en les activitats organitzades. A 
cadascú d’ells se’l va obsequiar amb una medalla i una samarreta amb el dibuix del guanyador 
del concurs organitzat per l’Ampa per a tots els infants de l’escola. Aquest any va guanyar en 
Pere Borrell, de 3r. 

Es va realitzar diversos circuits i es van organitzar diversos partits de bàsquet i futbol sala. A 
diferència d’altres anys, no es van convidar altres escoles, sinó que es van fer competicions 
entre tots els nens i nenes de l’escola. 

Els i les alumnes de dansa i rítmica van realitzar al gimnàs l’exhibició dels diferents balls i 
tècniques assolides. 

Al menjador es va organitzar una sèrie de partides d’escacs lliures, on varen participar alumnes 
d’altres escoles. 

Es va obsequiar a alumnes i famílies amb esmorzar gratuït durant tot el matí, incloent menjar 
per a al·lèrgics i fruita variada. 

Per amenitzar la festa, i substituint l’anterior festa de l’espuma per la perillositat que 
comportava, especialment per als més petits, es va disposar al pati d’atraccions inflables i llits 
elàstics, els quals van agradar molt. 

Així mateix, durant tota la jornada, es va poder gaudir de música en directe i una batucada com 
a clausura de la festa. 

 

9. ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS DE L’AMPA  

El curs 2018-2019  es van  presentar a l’Ajuntament les següents sol·licituds: 

La plantació d’arbrat al voltant de l’escola, especialment al carrer Zurbano, per poder disposar 
d’ombra al pati de l’escola i tenir una mica més de contacte amb la natura, ja que el pati és tot 
cimentat. 

Es va demanar que es modifiqués el paviment actual de la pista de l’escola, ja que aquest no 
és antilliscament i hi ha hagut forces caigudes, algunes de gravetat. 

Varem presentar la sol·licitud per tal que s’instal·lessin bancs a prop de la sortida de l’escola, 
actuació que va ser escoltada i duta a terme. 

Per una altra banda, desde l’Ampa es varen sol·licitar tres pressupostos per tal de treure la 
uralita existent al pati: 

● Teknocubierta. Ens va passar un pressupost de 4.368€ + IVA.	  
● Rehabilider. No es varen presentar el dia acordat.	  
● Món Vertical. Van venir a estudiar l’espai i a prendre mides. Ens van informar que no 

estaven autoritzats a realitzar les feines ni a passar pressupost per tractar-se d’un 
espai públic.	  

Respecte a aquest punt, en junta d’Ampa es va decidir que es pressionaria a l’Ajuntament per 
tal que en fes la retirada, donada la complicació en el tractament i transport, i per tal de complir 
les normatives respecte la uralita. Es va acordar en junta d’Ampa realitzar una recollida de 



	  
signatures per presentar-la i donar força a l’actuació. Aquesta recollida es va dur a terme el dia 
de la festa de final de curs. 

L’Ampa ha estat present durant el passat curs en el grup de Camins Escolar existent, en el que 
hi participen vàries escoles de Sabadell. Aquest grup pretén donar visibilitat a la importància 
que existeixi un entramat urbà a la ciutat que permeti anar caminant sols als infants cap a les 
seves escoles. En aquesta tasca s’han realitzat diverses accions, però malauradament l’Ampa 
no s’ha pogut adherir o promoure la totalitat d’aquestes.  

Es van realitzar enquestes a les famílies per tenir coneixement de l’itinerari que es realitza de 
casa a l’escola i en quin mitjà de transport es fa. De moment no hem pogut implantar en un sol 
entramat tots els itineraris que es realitzen per veure quins són els carrers de l’entorn de 
l’escola i els camins més utilitzats, i quins paranys o incidències presenten. Aprofitem la present 
per animar, si hi ha algú que en tingui coneixements, a col·laborar en aquest projecte amb 
nosaltres. 

Altres tasques que ha realitzat l’Ampa durant el curs 2018-2019 i que es seguiran realitzant 
durant el proper 2019-2020: 

• Organització i distribució de la documentació enviada a les famílies a inici de curs. 	  
• Cobrament de quotes de l’escola corresponents al material i les sortides. Gestió del 

pagament de les sortides. 	  
• Fotografies dels Cursos. 	  
• Presentació de l’AMPA a les noves famílies. 	  
• Participació i finançament en la millora d'instal·lacions de l’escola.  	  
• Subministrament de bates, xandalls, pitets i llençols per a la migdiada dels infants de 

P3.	  
• Buidatge del cubell de la roba perduda periòdicament.	  
• Compra i subministrament de les bossetes que faran servir els infants que inicien P3 i 

que se’ls fa entrega durant la festa de final de curs de l’escola. Es tracta d’un detall de 
l’AMPA envers aquests nous alumnes. 	  

 

10. TRESORERIA  

El curs passat, per tal de facilitar el pagament dels rebuts, l’Ampa va incorporar la TPV. 

MES IMPORT CONCEPTE 

Setembre 
60 € Socialització llibres 

1 € Quota Ampa 

11,43 € Meitat quota material, excursions, serveis generals. 

    

Octubre a maig segons l'activitat Quota extraescolars 

      

Octubre a juny 22,85 € Quota material, excursions i serveis generals. 

      

Octubre a juliol segons l'activitat Serveis realitzats de menjador, acollides i esmorzars. 

      

Novembre a juny 15-25€ Quota colònies 
 

 

 



	  
11. COMUNICACIÓ 

Durant el curs 2018-2019 s’ha iniciat la publicació de Newsletters de manera mensual que 
s’envien via mail amb un recull de les informacions més rellevants. 

Hi ha a disposició de les famílies els següents mitjans per tal d’estar informats del dia a dia de 
l’associació i comunicar-se amb l’AMPA:  

• Bústia de suggeriments, situada al passadís de l’escola. 	  
• El Blog de notícies www.miquelmartipol.net, on és possible consultar tota la informació 

que es fa arribar per correu electrònic, així com els documents i formularis pels 
diferents serveis de l’AMPA, com també un calendari amb la programació de les 
activitats i altres dates d’interès. 	  

• Les Newsletter que arriben a les vostres bústies de correu electrònic. 	  
• Els Whatsapps que arriben a cada grup de classe, a través de la persona d’enllaç. 	  

Estem treballant en posar a punt la plataforma AMPASOFT que agilitzarà els tràmits més 
habituals: menjador, acollida, inscripcions, consulta de rebuts, etc.  

 

 

 

Ampa Miquel Martí i Pol 

Novembre 2019 


