
MEMÒRIA ANUAL 2013
ESCOLA MARTA MATA

ADREÇA: Comptes de Cardona sn

POBLACIÓ: Vilanova del Camí

Nº DE REGISTRE: 31089



CONSTITUCIÓ   JUNTA
Integrants i comisions



Assemblea

La junta, continua amb la mateixa estructura i càrrecs existents, aprovants en la
assemblea de 03 de febrer de 2012, amb la salvetat de la baixa de la fins ara sots-
presidenta YOLANDA PACHECO, que presenta carta de dimisió en data 16/09/2013
i de la vocal JOANA GARRIDO, i les noves incorporacions, ENRIC MOLNER, JORDI
HERVÀS, ANA Mª MARTÍNEZ i ELENA DÁVILA.

Es proposa com a sots-president a ENRIC MOLNER, i es procedeix a fer votació per
part de la Junta que surt escollit per majoria, i duu a terme aquest càrrec, en
funcions fins a la ratificació en aquesta assemblea.

PRESIDENTA: Meritxell Humbert
SOTS PRESIDENT: Enric Molner, en funcions
SECRETÀRIA: Imma Àlvarez
TRESORERA: Maria Bocache
VOCALS: Ana González

Cristina Cañadas
Elisenda Mora
Jordi Hervàs
Montse Prieto
Roser Pérez
Ana Mª Martínez
Elena Dávila



Comissions

Les tasques estan organitzades segons les comisions de treball que s’han repartit
de la següent manera:

COMISSIÓ DE FESTES: Montse Prieto – Enric Molner – Elena Dávila
COMISSIÓ DE MENJADOR: Ana Gonzàlez – Meritxell Humbert
COMISSIÓ ESCOLA DE PARES : Jordi Hervàs – Ana Mª Martínez
COMISSIÓ EQUIPAMENT IDENTIFICATIU: Roser Pérez
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: Elisenda Mora – Meritxell Humbert
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS: Cristina Cañadas – Ana Mª Martínez
FAPAC: Imma Álvarez – Elisenda Mora
CONSELL ESCOLAR: Enric Molner
TRESORERIA: Maria Bocache



Junta 2013



ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior

2. Estat de comptes del curs anterior 2012 – 2013

3. Pressupostos per l’exercici 2013 – 2014

4. Memòria anual d’activitats realitzades

5.  Presentació i raticació del nou membre de la Junta Directiva - vicepresident i 
Consell Escolar. + VOCALS

6. Argumentació NOUS PREUS MENJADOR

7. Presentació, discussió i aprovació del Pla de Treball per al
curs 2013- 2014.

8. Protocol d’adhesió de l’ampa a plataformes i moviments
civils, socials i educatius

9. Torn obert de paraula.



1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea
Curs 2012 - 2013



VOTACIÓ per APROVACIÓ

SI NO



RESUM - AMPA 
RESUM 12-13

SALDO 31-7-12 4.689,51 €
SALDO 31-7-13 6.325,69 € 1.636,18 €

INGRÉS DESPESA BALANÇ PRESUPOST
EXTRAESCOLARS 13.550,23 € 10.831,69 € 2.718,54 € 500,00 €

SUBVENCIONS AJUNTAMENT 685,00 € 685,00 € 400,00 €

QUOTES AMPA 3.044,00 € 3.044,00 € 1.900,00 €

LOTERIA 1.485,00 € 1.264,00 € 221,00 € 1.000,00 €

UNIFORMES 3.467,72 € 5.003,88 € -1.536,16 € -1.000,00 €

FESTES 5.012,35 € 5.543,47 € -531,12 € -3.000,00 €

APORTACIONS A L'ESCOLA 1.919,24 € -1.919,24 € -2.000,00 €

( sortida al teatre, regal fi de curs 6e, esmorzars...)

ASSEGURANCES 175,43 € -175,43 €

TELEFON 569,41 € -569,41 € -540,00 €

VARIS 301,00 € -301,00 €
TOTALS 31.933,81 € 31.933,81 €



COMPTE D’EXPLOTACIÓ - MENJADOR 
RESUM MENJADOR  2012-13

BALANÇ

SALDO 31-7-12 1.712,41 €
SALDO 31-7-13 861,23 € -851,18 €

INGRESSOS DESPESES
Impremta 133,92 € -133,92 €

Comissions 68,28 € -68,28 €

Tickets Menjador 26.020,59 € 33.103,87 € -7.083,28 €

Subvencions BECATS 5.296,30 € 5.296,30 €

Rifa 238,00 € 238,00 €

Subvenció ajuntament 900,00 € 900,00 €

Total 34.167,30 € 34.167,30 €



VOTACIÓ per APROVACIÓ

SI NO



PRESSUPOST 2013 - 2014
PRESSUPOST 2013-14

INGRÉS DESPESA

EXTRAESCOLARS 1.100,00 €

QUOTES AMPA 3.100,00 €

SUBVENCIONS AJUNTAMET 600,00 €

LOTERIA, SAT JORDI ETC 400,00 €

UNIFORMES 0,00 €

ASSEGURANCES -500,00 €

SORTIDES ESCOLA SOCIS -1.000,00 €

ESMORSARS FESTES ESCOLA -1.000,00 €

APORTACIONS ESCOLA -500,00 €

ACTIVITATS PARES I FAMILIES -300,00 €

COL.LABORACIONS  6e -400,00 €

FESTES -1.000,00 €

TELÈFON -540,00 €

TOTALS 5.200,00 € -5.240,00 €



VOTACIÓ per APROVACIÓ

SI NO



2. Memòria anual Curs 2012 - 2013
Durant el curs es van establir uns objectius:

1. Els objectius s’han establert amb la il·lusió de millorar el
funcionament i la cohesió entre famílies, i ampa – escola.

2. Administrar els recursos de l’ampa i gestionar-los eficientment
3. Promoure la participació dels pares amb l’escola
4. Col·laborar en la gestió de l’escola, activitats educatives i

participació activa en el Consell Escolar.
5. Organització d’activitats festives no organitzades per l’escola o

col·laborar en les que si que organitza l’escola
6. Estreta comunicació amb la direcció de l’escola, per millorar la

gestió de l’escola.
7. Engegar nous projectes per millorar dia dia i per facilitar la

comunicació entre junta i famílies
8. Col·laboració econòmica als associats en excursions o equipaments

escolars



Desenvolupament dels objectius

1. Millorar la comunicació entre pares i Junta: Ajuda en el sosteniment, i aplicació del Google
Apps, promoció de la pàgina de facebook i millora i actualització constant del blog de
l’ampa.

2. S’ha donat suport i col·laborat amb les famíles i el professorat
3. Participació en festes

1. Organització del Carnaval
2. Organització de Sant Jordi, amb paradeta de llibres i roses
3. Organització de Sortides familiars
4. Suport a l’Escola de Pares i Mares
5. Col·laboració econòmica i organitzativa en festes escolars
6. Organització festa final de Curs

4. Organització d’activitats extraescolars, Casal d’Estiu
5. Control i gestió de la comptabilitat de l’associació
6. Negociacions per poder mantenir el servei de menjador
7. Participar i fer difusió en totes campanyes i mobilitzacíons a favor de l’escola pública i de

qualitat.



Desenvolupament dels objectius

Avaluació
1. La comunicació entre les famílies ha estat positiva, millorant considerablement

el nivell d’informació entre la Junta i les famílies.
2. L’organització de festes ha estat positiva, tant a nivell de famílies, com a nivell

d’organització. Les famílies col·laboren cada vegada més amb les activitats.
3. Les festes i sortides familiars han estat un èxit de participació; l’organització del

Carnaval ens va reportar 1 premi.
4. L’organització de les activitats de l’escola de Pares i Mares han tingut bona

acollida, com a millora es proposa, renovar l’espai de Pares i Mares i organitzar
xerrades i tallers que siguin d’interès general.

5. Les activitats extraescolars han resultat positives, amb la pega de no haver
pogut oferir el servei de matinal.

6. Les gestions per aconseguir la cuina centralitzada han tingut el seu fruit. S’ha
canviat d’empresa per aconseguir millors condicions, degut a que amb el canvi
legislatiu del passat curs, continuar en les mateixes condicions era inviable.



ÀMBIT INSTITUCIONAL

OBJECTIUS

1. Millorar les condicions i tenir cura i conexió amb els organismes que siguin necessaris per tal
de garantir la viabilitat de les activitats que es gestionen desde l’Ampa

QUÈ HEM FET?

1.     Actualització d’estatuts
Durant el curs passat hi ha hagut canvis legislatius i normatius, sobre els estatuts de Catalunya 
de les associacions sense ànim de lucre, i per tant calia fer alguna adaptació per posar-los al 
dia. en la passada assemblea es van aprovar i durant el curs s’han registrat. 

2.     Hem dirigit a la Departament d’Educació sol·licitut de dirigir al Parlament el canvi de 
normativa en quant a IVA dels menjadors escolars

2- Escrit dirigit a Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, per 
tal que donin suport i ajut en la viabilitat del menjador

3- Escrit presentat al Síndic de Greuges, per posar de manifest la problemática actual de 
cobrament de beques del menjador i els atrassos.

4- Hem participat en les mobilitzacions i accions per mostrar el rebuig per la política 
de retalladles.



ÀMBIT INSTITUCIONAL

CONSELL ESCOLAR

Els nostres representants en este òrgan han realitzat diverses propostes al llarg del curs:

08/10/2012 :
- es va presentar el Pla Anual. És a dir objectius, metodologia , ... plantejada per a cada assignatura.
- aprovació de claustre de mestres
- s'anuncia que al novembre hi haurà noves eleccions per al Consell.

28/01/2013 :
- presentació de la memòria econòmica del 2012
- previsió econòmica per al 2013
- previsió de col·laboració de l'Ampa a l'escola
- plantejament de la problemàtica actual del menjador : augment de Iva, falta de cobrament del becats,..
- sol·licitud d'espais de l'escola

10/06/2013 :
- Presentació de esbòs del calendari escolar 2013-2014
- Escola de pràctiques
- Sol·licitud d'espais
- Presentació de la memòria avaluativa del Plà Anual
- Projecte Comenius
- Presentació del nou servei de menjador



COMISSIÓ DE FESTES 
OBJECTIUS

1. Col·laboració activa en les festes i activitats organitzades directamente des de L’AMPA
, i/o col·laborar en les que organitza l’escola.

2. Que famílies, alumnes i comunitat educativa gaudeixin de les activitats organitzades, de
les festes i que tot plegat serveixi per millorar la cohesió i la relació entre les famílies.

1. Castanyada

2. Sortida familiar “anem a buscar el nostre Tió”

3. Taller “decorem boles de Nadal”

4. Cantata de nadales i concurs de poesia i dibuix

5. Carnestoltes 2013

6. Taller “Regal per al dia de la Mare”

7. Paradeta de Sant Jordi amb llibres i roses

8. Festa Final de Curs



1.CASTANYADA
Paradeta de panellets, castanyes i fruits secs per a tots els alumnes, també 

vam comptar amb la presència d’una castanyera, que va ser una iaia
voluntària, a qui agraïm la seva participació.



2. SORTIDA FAMILIAR

“Anem a buscar el nostre Tió”
Sortida pels volts de Montbui, on les 
famílies tenien que buscar el seu
tió, també ens van explicar un conté amb
la llegenda del tió i després ens van 
convidar a menjar coca amb xocolata, i 
beguda.

Aquesta activitat s’organitza amb les
ganes de passar junts un bon dia en
família, gaudint de la natura i de les
tradicions catalanes

Vam anar pels volts de Montbui i els nens
van buscar el seu Tió, ens van
explicar un bonic conte, que va anar a
càrrec de la Montse Prieto i després
ens van convidar a esmorzar coca i
xocolata

La jornada es va desenvolupar sense cap
incidència.

La valoració de les famílies participants va
ser molt positiva



3. TALLER 

“Decorem boles de 
nadal”

Taller infantil on els
nens i nenes van poder 
crear boles per al seu
arbre de Nadal.

BALANÇ TALLER DIA DE LA MARE

RECAPTACIÓ 36 NENS PE 2€ 56,00 €

MATERIAL 16,92 €

FOTOS 6,00 €

TOTAL 
BENEFICI 33,08 €



4. CANTATA i CONCURS NADAL  

Els pares van organitzar
una cantata amb 3-4 
nadales que van 
obsequiar a tots els
alumnes, agraïm la 
col·laboració
desinteressada de la 
professora Glòria
Tomàs que va tenir
la paciència de 
dirigir-nos.

.



5. CARNESTOLTES
La piràmide dels
desitjos del Marta Mata

Els desitjos del Marta Mata – carrossa d’egipcis
Es van fer les disfresses i la carrossa i vam rebre el suport i l’ajuda d’un grup de

pares molt actius. La participació va ser molt bona amb aproximadament 200
participants. Ens van guardonar amb una premi a la Rua d’igualada per valor
de 200 €.



CARNESTOLTES

La piràmide dels
desitjos del Marta Mata



COMISSIÓ DE FESTES 
BALANÇ CARNESTOLTES 2013

VENDA DISFRESSES 1.012,00 €

PREMI IGUALADA 200,00 €

TOTAL INGRÉS 1.212,00 €

ROBA DISFRESSA 988,00 €

COMPLEMENTS DISFRESSA 152,54 €

MATERIAL CARROSSA 192,38 €

BENZINA GRUP ELECTROGEN 14,40 €

SUCS AIGUES I POMES 36,56 €

DETALLS CONDUCTORS I ANIMADORS 34,70 €

TOTAL DESPESA 1.418,58 €

SALDO A PAGAR AMPA -206,58 €



6. TALLER “Regal dia de la mare”
Es va fer un taller on, es va fer una foto a cada nen, i

després els nens van elaborar el marc,.. Esperem que
agradés força a les mares.



7. SANT JORDI

S’organitza de manera que resti com una festa tradicional però alhora familiar, per això es
proposa que en comptes de montar parada al poble, es faci al pati de l’escola, on podem
facilitar la participació de totes les famílies, professors i alumnes.

La finalitat amb el recapte de diners és poder millorar els fons de l’ampa i més concretament
per a poder finançar el casalet de juny i el casal d’estiu.

Com el passat any va anar molt
bé, es proposa tornar a vendre
roses

Referent als llibres, es va fer un
acord de dipòsit amb la
llibreria de Vilanova Huguet



COMISSIÓ DE FESTES 

BALANÇ SANT JORDI 2013

RECAPTACIÓ 40 LLIBRES VENUTS 270,43 €

IMPORT A PAGAR A Llibreria 238,51 €

TOTAL BENEFICI LLIBRES 31,92 €

RECAPTACIÓ VENDA ROSES 330,00 €

DESPESSAS ROSES + TRANSPORT 294,03 €

TOTAL BENEFICI ROSES 35,97 €

TOTAL BENEFICI SANT JORDI 67,89 €



8. FESTA FINAL DE CURS
OBJECTIUS:

1. Recuperar la Festa de final de curs dins el recinte de l’escola

2. Fer una festa lúdica i participativa

UBICACIÓ PISTA ESCOLA MARTA MATA;  aquest any (curs 2012-13) potser calia i era convenient, per facilitar la
participació de les famílies, recuperar altre cop la dinàmica de trobada i sopar popular.

En aquest sentit, la comissió de festes, optant per la proximitat, va dissenyar tot un seguit d’actes i activitats de 
tarda i nit dins de l’escola per què, el dissabte 15 de juny, just abans d’acabar les classes, tota la comunitat
educativa es trobés per fer un comiat

Vist el resultat i l’èxit de la convocatòria, amb més de 190 persones, i el grau de satisfacció expressat per les 
famílies i tota la comunitat educativa, valorem com a molt positiva aquesta iniciativa i entenem que hauria de 
tenir continuïtat en el futur.



8. FESTA FINAL DE CURS

El disseny de la Festa de fi de curs es va fer pensant en tota la comunitat educativa, petits i grans, i, potser per 
això, va comptar amb una participació de més de 200 persones.
La trobada és va dividir en tres blocs i franges horàries;

de 17:30h a 20:30h jocs a la pista 
de 20:30h a 22h recepció de pastissos i sopar popular
de 22h a 24h ball a la pista amb DJ



8. FESTA FINAL DE CURS

Amb la voluntat de fer la Festa més participativa, aquest any es va convocar la primera edició del concurs de 
pastissos casolans “Cullerot d’Or” dotat amb tres premis. Es van presentar un total de 8 pastissos i, després 
del sopar, es van repartir entre tots els assistents per què els poguessin tastar.
Els premiats van ser:
Cullerot d’or: Pau, Carla i Jana Costa Puig
Cullerot de plata: Gerard i Laia Rivera
Cullerot de bronze: Biel Serena

Per fer la Festa el màxim de participativa i econòmica possible, es va decidir no contractar cap empresa de 
càtering i fer nosaltres mateixos el sopar.



8. FESTA FINAL DE CURS

El darrer bloc de la festa va consistir en el lliurament dels premis del concurs de pastissos, diferents actuacions 
preparades pels alumnes de sisè, el ball del fanalet i finalment ball amb el DJ Raül...



COMISSIÓ DE FESTES 



FESTA FINAL DE CURS

Jocs Gegants



FESTA FINAL DE CURS

Jocs Gegants



FESTA FINAL DE CURS

Preparant el sopar i concurs de pastissos



FESTA FINAL DE CURS

Preparant el sopar 



FESTA FINAL DE CURS

Preparant el sopar 



COMISSIÓ DE MENJADOR

 OBJECTIUS

L’objectiu principal és poder mantenir el servei dins de la qualitat i servei de que 
hem gaudit fins ara.

Primer curs, amb el servei de cuina centralitzada, que malgrat tot, i segons la 
empresa proveidora no arribem a la quota necessària per fer viable el 
menjador.

Han augmentat el nombre de usuaris, al sumar les tres escoles, cosa que fa que 
el cost de la cuinera, se suporti entre les 3 escoles, però també han aumentat
el nombre de monitores.

Canvi legislatiu a nivell d’IVA, obliga, davant la negativa de Campos Estela a 
suportar el sobre-cost, a que sigui l’Ampa qui sufragui el cost unitari de l’IVA.

Comencem a patir els retrassos per part del Consell Comarcal a l’hora del 
cobrament de les beques menjador, que durant el trimestre se suporta també 
amb els fons de l’AMPA Menjador.

Dins la operativa habitual del menjador, continuar amb les pautes de valors
educatius dins l’àmbit del menjador.



COMISSIÓ DE MENJADOR

 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MENÚS

MITJANA  ANUAL: 27.16 MENÚS DIARIS  

NOMBRE TOTAL DE MENUS: 4206 Menus nens + 491 Menús Mestres

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

NÚMERO DE MENÚS 28,5 34,2 28,2 35 28,4 26,2 22,6 23,4 22,1 23
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COMISSIÓ DE MENJADOR

 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MENÚS

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN

Evolució mensual 21,33333 20,75 16,58333 29,66666 25,46153 24,38461 26 27,91666 23,76923 16,66666
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Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

NÚMERO DE MENÚS 28,5 34,2 28,2 35 28,4 26,2 22,6 23,4 22,1 23
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XANDALLS I BATES

 OBJECTIUS

S’ha renovat tot el vestuari, cosa que ha fet que reiniciar l’estocatge, hagi implicat una 
inversió en nou material, important.

Per acabar de retirar les peces de l’anterior proveïdor es mantenen els preus de l’OUTLET



XANDALLS I BATES

 Resum vendes



MITJANS DE COMUNICACIÓ

 OBJECTIUS

1. Millorar les comunicacions JUNTA – PARES  i MARES

2. Millorar les comunicacions JUNTA – ESCOLA

3. Mantenir la comunicació amb el poble via prensa i xarxes.

 ACCIONS
1. Actualització del blog www.ampaescolamartamata.wordpress.com

2. Actualització de la pàgina de facebook

3. Mantenir la comunicació junt amb l’escola de l’agenda municipal

4. Notes de prensa i radio eventuals amb les informacions relatives a l’escola

5. Potenciar la comunicació fluida via email ---- Google Apps amb totes les famílies

http://www.ampaescolamartamata.wordpress.com/


MITJANS DE COMUNICACIÓ

 Blog



MITJANS DE COMUNICACIÓ

 Pàgina de facebook



MITJANS DE COMUNICACIÓ

 NOTES DE PRENSA

 festa de final de curs, amb l'article a l'Enllaç del dia 
20/06/2013 i també a Radio Vilanova.

 Agenda Municipal, mensual

 Maquetacio del tríptic anual de l’escola



EXTRAESCOLARS

 Durant el curs passat es van realitzar les següents
activitatsextraescolars, desde l’Ampa es va donar continuitat a les 
activitats que històricament han funcionat bé, com per 
exemple, l’anglès, però per una altra banda ha fet una forta
aposta per l’esport oferint diferents ofertes, desde els més petits
fins el més grans.

 OFERTA EXTRAESCOLARS
 ANGLÈS: tres grups diferents separats per edats. Petits (P-4 i P-
5), Mitjans i Grans. 

 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: activitat per als més petits per 
endinsar-se a través del sentits en la música tant els instruments
com en la sonoritat.

 REFORÇ  ESCOLAR – DEURES: activitat individualitzada dirigida 
als alumnes amb alguna necessitat de reforç escolar, bé sigui
ajuda en els deures, bé sigui per reforçar alguna materia en 
concret, com la comprensió lectora o les matemàtiques.

 ESCACS: grup que o bé s’inicien en l’aprenentatge dels escacs, o 
bé continúen aprenent les tècniques. Han competit en diversos 
tornejos a nivelL català.



EXTRAESCOLARS

•ESPORT MINIS (P-4 i P-5): grup de petits que han practicat la base de diferents esports: xutar, botar la
pilota, passar pilota al company, jugar en equip, etc., a més a més, han participat en trobades esportives
comarcals durant l´últim trimestre del curs.

http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2013/03/escacs2.jpg
http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2013/03/escacs8.jpg
http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2013/04/abril-2013-087.jpg


EXTRAESCOLARS

TAIJITSU:  grup de petits que ha competit també en diferents tornetjos a nivell comarcal.

•ESPORT POLIESPORTIU PRE-BENJAMI: grup d’alumnes de primer i segons que han participat en les diferents trobades organitzades pel
Consell esportiu de l’Anoia: han competit en esports com bàsquet, futbol, atletisme, entre d’altres. Les diferents trobades es realitzaven un
cop al mes.

http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2012/03/tai1.jpg
http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2012/03/tai3.jpg


EXTRAESCOLARS
•ESPORT POLIESPORTIU BENJAMÍ: grup d’alumnes de tercer i quart que han participat també en els Jocs escolars de l’Anoia, competint
setmanalment en diferents esports.

http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2012/10/dsc1084.jpg
http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2012/10/dsc1114.jpg


EXTRAESCOLARS
BASQUET ALEVÍ: grup d’alumnes de cinquè i sisè que han participat també en els Jocsescolars de l’Anoia, competint
setmanalment amb d’altres escoles de la comarca.
Aquest passat curs es va aconseguir un patrocinador parcial que va fer possible que els nens tinguessin equipació
pròpia i completa.

http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2013/01/basket_3.jpg
http://ampaescolamartamata.files.wordpress.com/2012/11/5_basket.jpg


EXTRAESCOLARS

Valoració

La valoració de les activitats han estat positives.

Les activitats estan en harmonia amb el projecte educatiu de l’escola i per això s’ha seguit
potenciant com ja es va fer el curs anterior, en donar oferta 

L’activitat de TONIFICACIÓ per a mares (o pares) també es va portar a terme, amb un bon 
seguiment per part de les mares.



ACCIONS

 ACTES DE PROTESTA
Col·laboració en l’organització i participació

en accions de protesta durant tot el curs, tant participant

Activament com fent difusió de les convocatòries.



ACCIONS

 CASAL D’ESTIU
Organització del casal d’estiu



ESCOLA DE PARES I MARES

 L'any passat es va treballar amb delegats d'aula. Però ens va reunir malgrat que amb el google
apps no va ser necessari més reunions. Aquest punt ens agradaria millorar aquest any I 
dinamitzar més les aules.

 Es va realitzar un visionat de l'Educació prohibida. Durant 3 dies, divendres. Va ser interessant. 
Aquest any es segueix la proposta. Es farà cine forum i xerrada.

 Per Nadal es va fer un taller familiar musical amb la Teresa Malagarriga. Va ser una sessió molt
bonica a compartir amb els nostres fills/es. Tornarem a repetir amb l'Adrià Garcia.

 Activitat de teatre familiar. En un principi l'activitat va funcionar però al no tenir durada curta les 
families es van anar cansant. Finalment per canestoltes es va aturar. Aquest any farem teatre per 
Nadal que era una tradició. Si es possible també alguna cosa per Sant Jordi, recital de poesia.

 Excursió als esgavellats. Va ser l'única sortida però va tenir molt d'èxit. Aquest any es convoquen 3 
per  novembre, febrer i pel maig.

 Sopar a les fosques. Divertidíssim sopar que ens va deixar gaudirs d'olors i sabors especials a la 
Cassoleta. Poca asistència però molt enriquidora experiència.

 Club de lectura, malgrat que sortien per quedar ha funcionat tot l'any.



ESCOLA DE PARES I MARES



VOTACIÓ per APROVACIÓ

SI NO



PRESENTACIÓ I RATIFICACIÓ 

 5.  Presentació i raticació del nou membre de la 
Junta Directiva - vicepresident i Consell Escolar. + 
VOCALS

 NOU VICEPRESIDENT – ENRIC MOLNER

 CONSELL ESCOLAR – ENRIC MOLNER

 NOUS VOCALS - ANA MARIA MARTÍNEZ
- ELENA DÀVILA

SI NO

SI NO



MENJADOR

 Argumentació NOUS PREUS MENJADOR
 El passat curs i estant immersos en una crisi econòmica, el departament d’HISENDA, va emetre una 

consulta vinculant amb una interpretació de la llei de L’iva, que segons la nostra opinió te l’afany
clarament recaptatori.

 Aquesta interpretació el que diu bàsicament és que a partir de gener 2013, els serveis de lleure
educatiu, i monitoratges (escola, menajdor,..) ja no es poden qualificar dins l’àmbit de l’educació, sino 
del lleure i per tant se l’ha de taxar amb un IVA d’entre el 10 i 21 %.

 Fins aquest moment el tram de la facturació que equivalia a monitoratge l’empresa CAMPOS ESTELA 
ens ho facturava a IVA 0%, per tant de cop, i donat el fet que l’empresa no va poder absorbir aquesta
pujada de la fiscalitat, ens vam veure abocats a tenir que ser desde l’Associació qui suportés aquesta
pujada.

 Desde aquell precís instant, ens vam començar a moure per mirar de paliar el problema, vam acudir a 
radios, diaris (EL MATÍ DE CATALUNYA RADIO, EL PAÍS, LA VANGUARDIA,..)  on posavem de manifest
aquesta problemàtica, també vam fer una queixa al Síndic de Greuges, vam vehicular una queixa al 
Parlament de Catalunya,..

 I finalment la única solució va ser so·licitar una subvénció extraordinària a l’ajuntament que ens va 
proporcionar 900 €.

 Evidentment vam començar a buscar nou proveidor i després de dures negociacions em pogut mantenir
el servei al mateix preu (més econòmic pels fixes) i amb la mateixa qualitat.



OBJECTIUS I PROJECTES

EXTRAESCOLARS
 L’oferta d’activitats extraescolars de la nostra entitat té dos grans objectius. 

En primer lloc, aportar un complement educatiu i pedagògic a la formació
reglada que segueixen els nostres fills a l’escola; en segon lloc, oferir
alternatives a les families per tal que pares i mares puguin conciliar millor els
seus horaris laborals amb l’atenció als nens i nenes. Desde el curs passat es 
va fer una aposta per ampliar l’oferta esportiva, que aquest curs tornem a 
ampliar, Igualment tenim molt recorregut per córrer a l’hora de millorar la 
qualitat de la nostra oferta. És per això que prendrem les següents mesures.

 Informe trimestral

Demanarem a professors i monitors un informe trimestral i individualitzat de tots
els seus alumnes. Cada trimestre tindreu un petita valoració de l’aprofitament
que fan els vostres fills de l’activitat, dels seus progressos i dels seus
potencials.

 Revisarem la seguretat

Totes les activitats que oferim tenen cobertura d’assegurances garantida i es 
fan amb les màximes mesures de seguretat i control possibles. Però volem
ser excel·lents en aquest qüestió, i revisarem pòlisses i condicions per 
assegurar les màximes cobertures i garanties. Us n’informarem puntualment.



OBJECTIUS I PROJECTES

EXTRAESCOLARS
 Enquesta de valoració

 L’any passat vam fer el primer intent, i aquest nou curs hi tornarem, millorant una mica la 
proposta. Cada any us demanarem la vostra opinió, amb una enquesta anònima en la 
qual ens podreu explicar com veieu les activitats realitzades i com les valoreu. La farem
normalment entre els mesos de maig i juny.


Avançament de programació

 El passat curs, algunes famílies ens van dir que donar la oferta al setembre era just i per 
això aquest any em aconseguit fer pública l’oferta d’activitats durant el mes de juny. 
Repetirem i intentarem millorar per tal que tingueu l’oferta del curs següent durant els
darrers dies d’escola. Planificar és important i segur que us facilitarem la feina i les 
decisions.

 ENVIAR CALENDARI ALS MONITORS, per millorar la planificació

 REUNIÓ AMB ELS PROFESSORS D’ANGLÈS - abans de la reunió amb els pares.

 OFERTA ACTIVITATS X A PARES: TONIFICACIÓ, ANGLÈS, BTT,..



OBJECTIUS I PROJECTES

MENJADOR
- Accions de dinamització per les altres escoles de Vilanova

- Calendari de festes per dinamitzar el menjador a la nostra
escola

- Rebut girat dels usuaris fixes, la finalitat és donar servei i 
comoditat a les famílies

- Les accions de dinamització tant a la nostra escola com a la 
resta d’escoles té la finalitat de fer pujar la facturació i poder 
compensar la rebaixa dels usuaris fixes.

- Que el proper curs s’afegeixin al projecte de Cuina Central les 
llars d’infants de Vilanova.



OBJECTIUS I PROJECTES



OBJECTIUS I PROJECTES

CARNET AMPA
 Venda i descomptes en l’equipació tèxtil: xandalls, bates,...

 Oferirem descomptes del 15 % en el preu habitual de l’equipació de 
l’escola

 Descomptes en compres a establiments adherits “Jo compro a 
Vilanova”

 Seguim negociant l’aument de la xarxa de descomptes en el major
número de comerços possibles de Vilanova per incentivar i 
promocionar la compra de proximitat i el comerç local.



OBJECTIUS I PROJECTES

ESCOLA DE PARES I MARES
 Programació de xerrades

 Farem, com a minim, tres xerrades l’any sobre temàtiques d’interès
per a l’educació dels nostres fills o d’orientació per a les families. Ho 
farem a través d’un servei psicopedagògic de les màximes garanties
de qualitat, i en coordinació amb la direcció de l’escola. 

 . polítiques educatives: LOMCE

 . Participació de les famílies: CLAU x l’èxit educatiu.

 . Creixer i viure en família - Ajuntament /ampes i diputació

 . Tallers de creixement personal i familiar

 Excursions

 organització de sortides familiars per millorar la cohesió entre les 
famílies.



SUPORT A L’ ESCOLA
Una bona part de la feina de l’AMPA consisteix a col·laborar amb la direcció i 

l’equip docent per afegir prestacions i millores a l’oferta pedagògica del centre. 

 Cantata de 4rt.

Desde l’Ampa es vol promocionar la qualitat de la feina conjunta feta desde les 
entitats que coordinen la gran cantata, per això, considerem que subvencionar 
aquesta sortida beneficia a l’escola i a les famílies que no han de pagar una 
sortida de promoció escolar.

 Sortida conjunta

L’AMPA subvenciona sortides generals de l’escola, (pe. el passat curs Teatre
d’anglès), pensem que aquesta aportació econòmica ha de beneficiar no només
de forma lúdica sino també com a complement pedagògic.

 Dinamització i suport de la sortida de 6è de final de curs + BTT

Un dels valors que mirarem de promoure és l’autogestió per part dels alumnes de 
6è, tant a l’hora de programar el seu viatge, com de la recollida de diners. Els
proposem, animem i recolzem per tal que facin activitats per recaptar fons i 
proposarem un procés de participació per tal que puguin triar la seva destinació.

Degut a que ja no som beneficiaris del PLA CATALÀ DE L’ESPORT, també 
subvencionarem als socis l’acció esportiva de final de curs BTT



SUPORT A L’ ESCOLA
 Subvencions de l’Ampa

 - esmorzars i participació en les festes a l’escola (festa de benvinguda, xocolatades, esmorzar català de 
Sant Jordi, gelat final de curs,..)

 - material pedagògic sol·licitat desde direcció del centre

 - aportació econòmica a la revista.

 - servei de monitoratge i vigilància durant les reunions de l’escola

 - finançament parcial o total d’activitats de l’escola de pares i mares

 - organització de concursos, per dinamitzar la participació d’alumnes i família

 - finançament de l’activitat de BTT de 6è.

 - obsequi final de curs alumnes 6è.

 - regal pels alumnes d’infantil (tió)

 - compra nou equip musica portable (el del gimnàs s’encalla) i si surt grup de dansa moderna han de tenir
un equip que funcioni.

 - material requerit per l’escola de pares i mares

 Canons de llum per les festes

 Piscina pel casalet d’estiu



PARTICIPACIÓ A L’ ESCOLA
 Loteria de Nadal

Adquirirem dècims de loteria i els distribuirem entre les famílies per a vendre’ls. Es un sistema de recaptació de fons per a 
l’entitat i…. de temptar la sort!

 Portes obertes

Atenció i informació a les famílies durant els dies de portes obertes, (27 de setembre / tarda) i dia de 
preinscripcions (oferim un pica-pica i informació a les famílies) 

 Google Apps

Dinamització del servei actualitzant els diferents calendaris que ens són de gestió pròpia, com el de menjador i activitats
extraescolars.

 Agenda municipal i altres publicacions

 Promocionem i fem difusió de les activitats que desde l’escola i l’Ampa es porten a terme tant a l’escola com a l’ampa

 Projecte COMENIUS

 Adaptació de les activitats de l’ampa en la mesura que sigui possible per a poder col·laborar en el projecte COMENIUS

 Duatló o Festa esportiva

 Col·laboració amb l’escola en l’organització de la propera duatló o festa esportiva.

 Marató de TV3

 Participació activa en alguna activitat en benefici de la Marató,...



PARTICIPACIÓ i COMUNICACIÓ amb les 
FAMÍLIES

 Delegats de curs

 Proposem un pare o mare delegat per a cada curs, que tingui la funció d’actuar
com a enllaç entre les families i l’AMPA. Es tracta de facilitar el trasllat a la junta 
directiva d’aquelles qüestions o afers que puguin ser d’interès general i en les 
quals l’entitat pugui jugar un paper determinant. Els delegats de curs són pares o 
mares que accepten voluntàriament realitzar aquesta tasca. A l’inici del curs els
reunirem per proposar-los de quina manera estaran en contacte amb la junta 
directiva i com han de procedir en el cas que tinguin peticions concretes d’alguna
família. Els delegats de curs estaran convidats a participar, si ho desitgen, a les 
reunions de la junta directiva.

 Grup de suport

Molts pares i mares no s’integren a la junta directiva perquè consideren que no 
disposen de temps suficient per dedicar-s’hi o perquè els sembla que és massa
responsabilitat per a ells. Això fa que l’AMPA no pugui comptar, moltes
vegades, amb un ajut o suport que seria preciós per a millorar la seva activitat. 
Per aquesta raó hem ideat el Grup de Suport. Tots els pares i mares que estiguin
disposats a donar un cop de mà de forma puntual però que no puguin integrar-se 
establement a la junta, en podran formar part. Es tracta només de facilitar les 
seves dades de contacte. Quan la junta tingui necessitat de suport, els farà un 
missatge demanant ajuda, i els membres del grup de suport que puguin, podran
donar un cop de mà. No suposa cap compromís estable ni cap obligació, però
facilita el contacte i relació entre junta i families.



FESTES
 5. Festes

 - Festa de benvinguda (esmorzar)

 - Castanyada (Berenar + castanyera,.. ) 30.10.2013 

 - Santa Cecília (a determinar) - esmorzar músic?? :P - 22/11/13 ( del 18 al 22/11 2013)

 - Nadal (tió infantil (comprar xocolatines), teatre de pares i 
mares, cantata, turrons, concurs de nadal, - dibuix - 19/12/13 matí o tarda

 - Sant Hilari, xocolatada i seminaris - 17/01/2013

 - Carnestoltes, rua,.. i refrigeri pels petits -28/02/2014 - rua Igualada 01.03.2014 Rua
Vilanova 08.03.2014

 - Sant Jordi, esmorzar català i paradeta de llibres i roses - 23 - 25/04/2014 - JOCS 
FLORALS 

 - Festa esportiva O duatló - pendent de determinar amb l’escola

 - Festa final de curs escola, (gelat) - 20.06.2014 -

 - Festa final de curs AMPA - a determinar

 - Promoció de 6è - 20.06.2014



ADHESIONS DE L’AMPA

Protocol d’adhesió de l’ampa a plataformes i moviments

civils, socials i educatius

- Possibles adhesions que tinguin a veure amb l’educació

- Possibles adhesions a temes d’actualitat sobre la cultura i la llengua

- Possibles adhesions sobre temes d’actualitat

- CONSULTA AL BLOG 

- ENQUESTA VIA EMAIL

- AMBDUES



GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

TORN OBERT DE PARAULA


	MEMÒRIA ANUAL 2013
	CONSTITUCIÓ   JUNTA
	Assemblea
	Comissions
	Número de diapositiva 5
	ORDRE DEL DIA
	1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea Curs 2012 - 2013
	VOTACIÓ per APROVACIÓ
	RESUM - AMPA 
	COMPTE D’EXPLOTACIÓ - MENJADOR 
	VOTACIÓ per APROVACIÓ
	PRESSUPOST 2013 - 2014
	VOTACIÓ per APROVACIÓ
	2. Memòria anual Curs 2012 - 2013
	Desenvolupament dels objectius
	Desenvolupament dels objectius
	ÀMBIT INSTITUCIONAL
	ÀMBIT INSTITUCIONAL
	COMISSIÓ DE FESTES 
	1.CASTANYADA
	2. SORTIDA FAMILIAR
	3. TALLER 	
	4. CANTATA i CONCURS NADAL  	
	5. CARNESTOLTES
	CARNESTOLTES
	COMISSIÓ DE FESTES 
	6. TALLER “Regal dia de la mare”
	7. SANT JORDI
	COMISSIÓ DE FESTES 
	8. FESTA FINAL DE CURS
	8. FESTA FINAL DE CURS
	8. FESTA FINAL DE CURS
	8. FESTA FINAL DE CURS
	COMISSIÓ DE FESTES 
	FESTA FINAL DE CURS
	FESTA FINAL DE CURS
	FESTA FINAL DE CURS
	FESTA FINAL DE CURS
	FESTA FINAL DE CURS
	COMISSIÓ DE MENJADOR
	COMISSIÓ DE MENJADOR
	COMISSIÓ DE MENJADOR
	XANDALLS I BATES
	XANDALLS I BATES
	MITJANS DE COMUNICACIÓ
	MITJANS DE COMUNICACIÓ
	MITJANS DE COMUNICACIÓ
	MITJANS DE COMUNICACIÓ
	EXTRAESCOLARS
	EXTRAESCOLARS
	EXTRAESCOLARS
	EXTRAESCOLARS
	EXTRAESCOLARS
	EXTRAESCOLARS
	ACCIONS
	ACCIONS
	ESCOLA DE PARES I MARES
	ESCOLA DE PARES I MARES
	VOTACIÓ per APROVACIÓ
	PRESENTACIÓ I RATIFICACIÓ 
	MENJADOR
	OBJECTIUS I PROJECTES
	OBJECTIUS I PROJECTES
	OBJECTIUS I PROJECTES
	OBJECTIUS I PROJECTES
	OBJECTIUS I PROJECTES
	OBJECTIUS I PROJECTES
	SUPORT A L’ ESCOLA
	SUPORT A L’ ESCOLA
	PARTICIPACIÓ A L’ ESCOLA
	PARTICIPACIÓ i COMUNICACIÓ amb les FAMÍLIES
	FESTES
	ADHESIONS DE L’AMPA
	GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

	ordre del dia: 


