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Benvolgudes famílies, 

A aquesta memòria trobareu totes les activitats que l’AMPA va realitzar el curs passat  Aquesta eina intenta 
apropar a tots els nostres socis totes les accions que la Junta de l’AMPA i els seus col·laboradors dins de les 
diferentes comissions, han dut a terme durant  el curs 2009-2010.  

Les persones membres de l’AMPA aquest curs han estat: 

Marina Martínez: Presidenta 

Emilio Alonso: Vice-President 

Mar Alonso: Secretària 

Judith Gómez: Tresorera 

Comissió extraescolars: Ana Fernández, Mar Amor i Núria Aparicio 

Comisisó de Festes: Rosa M. López i Queralt Bercial 

Comissió de salut: Verònica Moreno 

Vocal i organització de xerrades per a pares i mares: Lupe Olmo 

Aquesta memòria consta de diferents tipus d’actuacions: 

- ACTUACIONS DE CARÀCTER INTERN 

ASSEMBLEES DE SOCIS I SOCIES:  

El 14 d’octubre de 2009 es va realitzar una assemblea  ordinària de socis a on es va aprovar la nova Junta 
directiva, l’acta de l’anterior assemblea, i es va fer un resum de els actuacions que es durien a terme 
durant el curs.  

El dia 29 de juny es va fer una reunió informativa de les últimes notícies referents a les obres de l’escola 
del Parc de Ca l’Arnús i del trasllat dels nostres alumnes d’educació infantil a aquestes aules al setembre 
de 2010. A aquesta assemblea hi va asistir el director de l’escola, el Sr. Antonio Soriano. 

REUNIONS DE JUNTA 

La Junta Directiva de l’AMPA per portar a terme les seves funcions es va reunir diverses vegades durant 
el curs. Les reunions de la Junta no han tingut una periodicitat fixa, sinó que han anat en funció de les 
necessitats puntuals del moment. Les reunions s’han fet normalment a 2/4 de 4 de la tarda.  

Proposta de millora: De cara a aquest curs es vol concretar un dia fix per a les reunions de la Junta i fer-
les extensives als delegats de cada clase i a totes les famílies en general. Aquesta difusió es farà 
mitjançant correu electrònic, publicació al blog de l’ampa i amb cartells informatius a les dues escoles. 
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REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA 

La Junta de l’AMPA ha participat en diferents reunions durant el curs amb la direcció de l’escola. 
Aquestes reunions no tenen una periodicitat fixa tampoc i han anat en funció de les necessitats del 
moment. Creiem que seria bó establir un calendari per a aquestes reunions, però entenem que molts 
cops l’urgència en la resolució d’alguns problemes ens ha obligat a prescindir d’aquestes trobades.  
Durant el curs s’han fet 2 reunions amb la direcció.   

Aquesta és una actuació que ha de tenir la seva continuació en els propers anys per així aconseguir entre 
tots els mateixos objectius: fer de l’escola Lola Anglada una escola més oberta, més participativa, una 
escola de tots. 

A més de les reunions amb la direcció, la Junta de l’ampa també ha participat en 2 reunions de la Junta 
de menjador, composta per la direcció de l’escola, la secretària de l’escola, la Junta de l’ampa i el servei 
de menjador ( cuinera i monitores). Aquestes reunions van servir per possar en comú totes les 
informacions referents als canvis que el Servei de menjador patiria degut al trasllat a Ca l’Arnús de part 
dels nostres alumnes : 

- búsqueda d’empreses de càtering per a l’escola de Ca l’Arnús de cara al curs 2010-2011 

- tràmits a seguir per a demanar els permisos per poder trasladar el nostre menjar a Ca l’Arnús 

- es va pendre la decisió de fer una enquesta orientativa a les famílies per saber quina opció preferien ( 
trasllat dels alumnes o càtering) 

També es van resoldre alguns suggeriments que algunes famílies ens havien fet arribar respecte al servei 
de menjador i les activitats que duen a terme els nens un cop acaben de dinar i abans de que comencin 
les classes a les 15h 

REUNIONS AMB LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT PEL TEMA DE LA REFORMA I TRASLLAT A L’ESCOLA 
DE CA L’ARNÚS 

Aquest curs, l’AMPA també ha assistit a reunions amb les diferents administracions públiques per tractar 
tots els temes referents a la reforma de l’escola, la construcció de l’edifici de Ca l’Arnús, el trasllat dels 
alumnes, recollir infrimació per a l’obtenció dels permisos de cuina central, etc. Durant el curs s’han 
assistit a un total de 4 reunions. Normalment, a aquestes reunions han assitit 1 o 2 membres de l’AMPA. 

A continuación, us adjuntem un resum de tot aquest procès per ordre cronològic: 

RESUM EVOLUCIÓ DE REUNIONS ENTRE SERVEIS TERRITORIALS DE LA GENERALITAT – AJUNTAMENT I 
ESCOLA REFERENT A LA REMODELACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI ANTIC I LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI A 
CA L’ARNÚS. 

15 de desembre de 2008 

 Acord de govern de reforma integral del Lola Anglada unit a creació d’una escola nova. 

 L’única manera de fer la remodelació integral de l’Edifici del Lola Anglada és traient tots els alumnes i 
ubicant-los en un altre edifici. Per això, i sobretot lligat a la demanda de noves places escolars a la nostra 
zona, decideixen construir un nou centre escolar situat al parc de Ca l’Arnús. Aquest centre serà pels 
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nostres alumnes quan tinguem la necessitat de treure’ls de l’edifici a l’inici de les obres de reforma i pels 
alumnes d’un centre nou d’infantil i primària que es convertirà a la llarga en una escola de dues línies 
totalment independent del Lola Anglada. 

 Un acord com aquest que inclou un planejament d’un nou centre escolar i també l’afectació d’un 
canvi d’us d’un parc urbà normalment triga dos anys  però excepcionalment en aquest cas el van aprovar 
en 6 mesos. 

Reunió SSTT de la Generalitat – Ajuntament – CEIP Lola Anglada (4/03/2009) 

 03/03/2009 Ratificació del protocol ja signat i passat a GISA. 
 Veient la pre-inscripció pel nou curs escolar comencen a dubtar que a la nova escola calguin dues línies. 

De manera que la construcció de la primera fase de 6 aules d’infantil (2 P3, 2 P4 i 2 P5) podria ser que es 
plantegessin com a 3 aules l’infantil i 3 de primària. 

 Construcció de la nova escola en dues fases.Dubtes plantejats des de l’escola: 
- Criteri per a la separació dels alumnes del Lola Anglada i aquells que després esdevindran una 
nova escola. 
- Intenció des de la comunitat educativa del Lola Anglada d’oferir els mateixos serveis als dos 
edificis (servei d’acollida matinal, menjador i activitats extraescolars) 
 

Reunió SSTT de la Generalitat – Ajuntament – CEIP Lola Anglada (21/05/2009) 

 Ens fan saber que vindrà un tècnic per ensenyar al claustre de la escola els planells de les 6 aules 
d’infantil i primària. 
 Informació sobre la pre-inscripció. S’han tingut 24 inscripcions pròpies (1’opció triada pels pares Lola 
Anglada), i la resta són alumnes que han triat el Lola Anglada com a segona opció. Així que ens diuen que 
no necessitem cap barem de referència pel repartiment d’alumnes entre els dos grups de P3. 
 S’ha de fer encara l’acord de govern sobre la rehabilitació de l’edifici del Lola Anglada (prevista en 
principi a l’agost). Però ja s’ha encarregat el projecte i ens els presentaran abans d’acabar el curs escolar  
( el 05/06/2009 o el 14/06/2009) 
 El dia 22/04/2009 va ser presentada la llicència d’obres del nou edifici de Ca l’Arnús a l’Ajuntament. 
Problemes plantejats des de l’escola: 

1. Per poder oferir els mateixos serveis, el més problemàtic és el menjador. El nou edifici de Ca 
l’Arnús com que no és un centre sencer no té cuina, només té un espai on mantenir calent el 
menjar que es pugui portar. De manera que plantegem tres opcions i es lliguen a aquestes 
opcions la decisió de quins grups es traslladen al nou centre. 
Opció 1: menjador propi (cuina a l’edifici antic) i trasllat del menjar a l’edifici de ca l’Arnús. Però 
ens diuen que difícilment aconseguirem el permís de “cuina central” que ha de ser donat per 
tècnics de la salut de l’Ajuntament de Badalona segons uns requisits que ha de complir la cuina 
de l’edifici antic. 
Opció 2: cuina pròpia i trasllat dels alumnes del centre de Ca l’Arnús a l’edifici antic per menjar i 
tornar després al seu edifici. Amb el problema que s’ha de travessar cada dia dues vegades la 
Riera Canyadó i només tenim dos passos de vianants i unes bandes rugoses que redueixen la 
velocitat del trànsit. 
Opció 3: contractar durant un temps provisional d’un curs escolar un catering al nou edifici del 
parc. 

 
2. Depenent de la opció del menjador s’estudiaria si es trasllada tot infantil (2 P3, 1 P4 i 1 P5), els 2 

P3  o només un P3. 
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PRESENTACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL CEIP LOLA ANGLADA (05/06/2009) 

 A la planta baixa hi aniran les tres classes d’infantil i es canvien els passadissos per repartir millor les 
distàncies de les aules. 
 Al primer pis hi haurà la classe d’informàtica, de plàstica i música i les aules de professors i reunions. 
 A la segona planta les 6 aules restants repartides a dues bandes amb un passadís central. 
No toquen els sostres però si fan un recobriment acústic adequat a  l’aula de música. 

El terra s’ha d’aixecar tot perquè faran un reforç estructural, tot i que es conservarà la part que es pugui 
per fer-ne una reposició a les zones d’accés de l’edifici. 

Setembre de 2009. 

 Ens diuen que el nou edifici no estarà acabat fins l’octubre o novembre ja que el permís d’obres va 
ser donat el 24/07/2009. 

 Conclusió a la que arribem com a escola és que haurem de passar un trimestre amb les dues aules de 
P3 en l’edifici antic prescindint de l’aula de música. 

Consell escolar de 29/06/2009 

 S’acorda presentar una carta a l’Ajuntament demanant un semàfor a la Riera Canyadó, ja que 
tindrem l’escola dividida en dos edificis. 

Reunió Ajuntament (departament d’educació i departament de Medi Ambient) i comissió d’obres del 
consell escolar del Lola Anglada. (01/10/2009) 

 ens diuen que les obres estaran a finals d’octubre (aulari d’infantil) i que la segona fase de la resta 
d’aules de primària seria més endavant. No hi ha data per aquesta fase perquè depèn d’un acord del 
consell executiu que es preveu per finals d’octubre o novembre. 
 La reforma de l’edifici antic hauria d’anar en un acord posterior (cap a finals d’any) i les obres durarien 

uns 18 mesos. 
 Es queda d’acord amb una nova de trobada entre la Mercè Julià de la generalitat i la direcció de la 

escola pel dia 20/11/2009 
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PARTICIPACIÓ AL CONSELL ESCOLAR 
 

L’AMPA té un vot a les reunions del Consell Escolar. Aquest curs la representant de l’ampa al Consell 
Escolar ha estat la Marina Martínez, Presidenta de l’AMPA. Aquesta representació és molt important ja 
que al Consell Escolar és un òrgan que pren moltes decisions internes de l’escola, com l’aprovació de les 
activitats extraescolars, les sortides que es faran durant el curs, l’import de la quota de material, 
l’aprovació del pressupost de l’escola, etc. 

A més de la representació de l’AMPA, el Consell Escolar també està format per 4 representants dels 
pares i mares i que han d’estar escollits per votació. Els representants del sector pares i mares el curs 
2009-2010 han estat: 

Marina Martínez – AMPA 

Anna Mas 

Susana Román 

Núria Aparicio 

Hélenè Laffond-Traïni 

 Aquest curs quedaran 3 vacants lliures de representants de mares i pares de l’escola. 

Proposta de millora 

Fer difusió dels acords presos al Consell Escolar a la resta de famílies. Durant el curs 2009-2010 s’ha 
publicat al blog 2 notícies amb els acords dels consells escolars del mes de novembre i maig. Creiem 
convenient fer difusió de tots els consells escolars.  

DEMANDA DE SUBVENCIONS AL DEPARTAMENT DE EDUCACIÓ 

Durant el curs 2009-2010 s’han demanat subvencions per les següents activitats: 

- Acollida matinal. L’import rebut va dirigit a compra de material i compensació de despeses 

- Activitats extraescolars: L’import que s’ha rebut es va invertir en la compra dels trofeus que es van 
repartir a la festa de final de curs a tots els alumnes que, al mes de maig-juny estaven apuntats a 
piscina, futbol, anglès, ludoteca i balls moderns. 

- Escoles Obertes mes de juny 

S’ha rebut un import total de 1.135€ 

Els tràmits per a solicitar aquestes subvencions comencen a l’abril, que és quan es demanen via 
telemática al Departament d’educació.  A finals del mes de juliol s’ha de presentar la documentació 
acreditativa de els despeses, que suposa una gran feina de recopilació de factures a les empreses 
d’extraescolars, nòmines a les monitores d’acollida, realització de fotocòpies, trucades, desplaçaments a 
les oficines de Serveis Territorials, etc. 
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SOCIALITZACIÓ LLIBRES 

L’AMPA amb la col·aboració dels delegats de cada classe i de pares col·laboradors, participa al programa 
de socialització de llibres coordinant i ajudant a recopilar, preparar els llibres i repartir-los entre les 
famílies. 

ACTUACIONS DE CARÀCTER EXTERN 

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ ALS PARES I MARES DE L’ESCOLA 

Circulars i notes informatives 

És l’instrument que l’AMPA segueix utilitzant per comunicar a tots els pares i mares les informacions 
rellevants com la comunicació de les assemblees, información sobre les activitats extraescolars, festes, 
xerrades per a pares i mares, etc. 

Propostes de millora: 

Fer un seguiment de l’entrega de les nostres circulars a les famílies per tal de que totes les circulars 
surtin el mateix dia i de forma correcte. 

Adreçar a les famílies cap els taulells informatius ( l’Escola del Parc no en té. Es parlarà amb la direcció de 
l’escola de la conveniència de tenir-ne un) i la página web de l’AMPA, per així reduir el nombre de notes 
a l’imprescindible i estalviar en el cost de les fotocòpies ( aquest curs 2009-2010 ha pujat a 150 € que 
paga l’AMPA amb la quota dels seus socis) i en el de l’us del paper. 

Blog de l’AMPA 

Aquest projecte va començar al maig del 2008 . 

L’evolució en el número de visites ha estat el següent: 
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Dades a data de 2010 

 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre total 

2008     77 201 72 14 456 445 685 524 2474 

2009 438 682 763 565 679 794 223 218 754 1275 1069 965 8425 

2010 986 1196 979 935 1235 912 502 424 1557 2383 2562 2004 15675 

 

Evolució del número de visites al blog AMPA Lola Anglada
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La positiva evolució del número de visites al blog ens encoratja a continuar mantenint aquesta eina com 
a mitjà de comunicació entre escola, ampa i pares. 

Propostes de millora 

Ampliar el número de persones que s’encarreguin d’actualitzar la informació, ja que per manca de temps 
a vegades no ho podem fer, ni tampoc ampliar continguts. 

Ens agradaria que els pares utilitcessin més el blog per a comunicar-nos els seus dubtes, suggeriments, 
negits, etc. El blog és una eina molt dinàmica, i permet que tothom que vulgui pugui donar la seva opinió 
omplint l’apartat comentaris que trobareu a sota de cada notícia. 

Jornada de portes obertes 

El 28 de gener l’AMPA va participar a la jornada de portes obertes que la direcció va organitzar elaborant 
un díptic informatiu amb les activitats que l’AMPA duia a terme el curs passat. La Presidenta de l’AMPA 
es va presentar i va resoldre els dubtes que les famílies van plantejar. 

L’AMPA també va oferir un servei de canguratge gratuït per a les famílies que el van necessitar i que va 
realitzar una de les monitores contractades per l’AMPA per al servei de menjador. 

ORGANITZACIÓ DE LES XERRADES I TALLERS PER A PARES I MARES 

L’AMPA aquest curs s’ha encarregat de demanar, organitzar i coordinar la realització de 4 xerrades i 
tallers dirigits a totes les famílies de l’escola. Les xerrades van ser: 

- Novembre: “Què difícil és educar!: no perdem el sentit de l’humor” a càrrec del Centre de Psicologia 
Médica de Badalona 

- Desembre: xerrada informativa respecte a la grip A a càrrec de l’ABS Martí Julià 

- Març: “La relació pares i fills mitjançant el joc” a càrrec de la Regidoria d’ensenyament de  
l’Ajuntament de Badalona 

- Març: “Taller del riure” a càrrec de la Regidoria d’ensenyament de  l’Ajuntament de Badalona 

Totes aquestes xerrades van ser gratuïtes per l’AMPA i les famílies. El servei de canguratge ofert també 
va ser gratuït, ja que el va proporcionar l’Ajuntament de Badalona. L’AMPA es va fer càrrec de la 
realització de fotocòpies per a la difusió a totes les famílies de l’escola. 

El curs passat una mare Vocal de l’AMPA, la Lupe Olmo, es va encarregar d’assistir a les reunions previes 
a l’Ajuntament per a sol·licitar les activitats, coordinar els dies i l’hora de les xerrades amb la direcció de 
l’escola i acompanyar als tècnics que van venir a realitzar-les.  

L’assistència per part de les famílies va ser reduïda ( unes 10-15 persones), però aquest obstàcle no ha 
estat impediment perquè aquest curs intentem de nou engrescar a més famílies a assistir a aquestes 
xerrades. Aquest curs la Lupe Olmo ha deixat la seva col·laboració amb l’AMPA i en el seu lloc la Silvia 
Palau i l’Eduard Giró de P3B han donat els primers passos per a que aquest curs també s’ens concedeixin 
noves xerrades.  
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Proposta de millora 

Per a nosaltres el més important és que el major número de famílies puguin beneficiar-se d’aquest servei 
gratuït, per tant, estudiarem la possibilitat d’oferir aquestes xerrades a un horari que sigui el més 
apropiat per a la majoria. 

Si l’Ajuntament aquest curs no pot oferir el servei de canguratge gratuït, l’AMPA es planteja oferir-ho 
només pels seus socis. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

La Comissió d’activitats extraescolars ha estat formada per 3 persones: la Mar Amor, la Núria Aparicio i 
l’Ana Fernández. Aquesta comissió s’encarrega de oferir a totes les famílies de l’escola diferents 
activitats extraescolars.  

Al mes de maig de 2008 l’AMPA va elaborar una enquesta que es va repartir a totes les famílies de 
l’escola i també a les noves famílies de P3 en el moment de la seva matriculació, per saber les 
preferències majoritàries de les famílies.  El resultat va ser: 

Total  respostes rebudes: 85 
Resultats:  
 

 Piscina: 42   Ballet: 11  Tècniques d’estudi: 2 
 Futbol: 10   Anglès: 7  
 Bàsquet: 9   Ludoteca: 4 
 

Les activitats més demanades van ser: piscina, anglès per a infantil, bàsquet, futbol i ball. Aquesta va ser 
l’oferta que va presentar l’AMPA a principi de curs. Les activitats que finalment van poder començar van 
ser l’anglès per a infantil, el ball i la ludoteca amb l’empresa Aprèn Jugant, el futbol amb l’empresa SVS i 
piscina i acollida matinal organitzades només per l’AMPA. 

El número d’alumnes inscrits a aquestes activitats va ser: 

Futbol: 19     Piscina: 51 

Anglès: 11     Ludoteca: 6 

Balls moderns: 8   Acollida matinal:  31 

Després del primer trimestre, l’AMPA es va reunir amb els monitors de totes les activitats, per rebre la 
seva valoració i saber si els hi mancava alguna mena de material, millores en l’espai, manca de mobiliari, 
etc. També es va reunir amb els responsables de l’empresa Aprèn Jugant, per fer-li arribar algunes 
queixes que respecte a l’activitat d’anglès i la seva monitora havíem rebut per part d’algunes famílies. 
L’empresa va decidir canviar la monitora. 

A final de curs es va passar una enquesta de valoració de l’activitat. Els resultats van ser majoritàriament 
positius, excepte en el cas de l’activitat d’anglès, que va rebre una baixa puntuació en la qualitat del 
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servei i en els professionals que la van desenvolupar. Tot i així, l’activitat d’anglès va ser una de les 
activitats més demandades a l’enquesta que es va repartir al maig del 2009.  

A final de curs, l’AMPA va voler incorporar les activitats extraescolars a la programació de la Festa de 
final de curs que es va celebrar el 12 de juny de 2010. Amb l’import de la subvenció que l’AMPA va rebre 
per la realització d’aquestes activitats, es van comprar trofeus per a tota la canalla que va acabar el curs 
inscrita a alguna de les nostres activitats. La valoració d’aquesta actuació la creiem positiva, respecte a 
l’incentiu que suposa per al nen/a rebre un obsequi per la seva dedicació i esforç. Caldria millorar 
l’organització que l’entrega de trofeus va suposar, ja que vam tenir problemes tècnics amb el micròfon, i  
els nens i nenes de l’activitat d’anglès no van poder realitzar la seva exhibició per l’absència de la 
monitora i de part dels nens que havíem de participar. 

Valoració per part de l’AMPA de les activitat extraescolars: 

Activitats organitzades per Aprèn Jugant: Anglès, Balls moderns i ludoteca. 

L’AMPA a finals del curs 2008-2009 va valorar la cerca d’una nova empresa d’extraescolars per les 
queixes rebudes cap a l’empresa SVS per part de les famílies assistents a l’última assemblea, amb la 
salvedat de l’activitat de futbol. Per aquest motiu, l’AMPA va posar-se en contacte  amb  l’empresa Aprèn 
Jugant, degut a la seva experiència en diferents escoles de Badalona ( Progrès, Salvador Espriu, Gitanjali), 
per els seus preus competitius, i per acceptar obrir una activitat amb un mínim de 8 alumnes.  

La valoració de l’AMPA d’aquestes activitats ha estat, en general positiva, excepte per a l’activitat 
d’anglès. Tot i la baixa valoració de l’activitat per part d’algunes famílies, creiem que l’empresa va 
respondre als suggeriments i canvis que els hi varem demanar i per aquest motiu vam confiar de nou 
amb ells per a oferir les activitats extraescolars al curs 2010-2011. 

Activitats organitzades per l’empresa SVS: futbol 

La valoració de l’ampa és positiva ja que coneixem al monitor de fa 3 cursos, i és un noi que agrada molt 
a la canalla. La valoració de les famílies també és positiva.  

Activitats organitzades per l’AMPA: acollida matinal i piscina 

L’AMPA es l’encarregada de contractar a les monitores de les dues activitats, els autocars i el curs de 
piscina amb el Poliesportiu Marina Besòs. Per  

Acollida matinal: de dilluns a divendres de 7.30h a 9h. 2 monitores del servei de menjador són les 
encarregades de dur a terme aquesta activitat en la que alguns nens aprofiten per esmorzar i fer algun 
taller de dibuix, plastilina, etc  

Propostes de millora 

Creiem que les famílies podrien col·laborar amb l’AMPA en el seguiment d’aquestes activitats, informant-
nos de la realització d’objectius,  fent un seguiment general de manera puntual.  

El curs 2010-2011 l’AMPA fa un esforç per abaratir els costos de l’activitat de futbol gestionant 
directament els cobraments i pagaments d’aquesta activitat. 
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FESTES 

Distinguim entre 2 tipus d’actuacions: 

1. Festes organitzades per l’AMPA 

2. Col·laboració de l’AMPA amb l’escola en dates puntuals de significació especial 

Dintre del primer grup, el curs passat vam organitzar : 

1.1 Festa de la Castanyada: Es van comprar castanyes i sucs per a tots els nens de l’escola, que va repartir 
la castanyera i un grup de mares de l’AMPA. A les 17h es va organitzar una festa de la tardor, on nens 
i nenes podien venir disfressats de bruixes i bruixots, hi va haver música i begudes per els més petits, 
taller de maquillatge i un taller de confecció d’un mòbil amb gots de plàstic.  

                     

 

1.2 Festa de Carnestoltes: A partir de les 17h es va organitzar una Rua pels carrers del barri de Canyadó 
que va finalitzar a l’escola, amb una xocolatada. 

 

Proposta de millora: fer pagar la xocolatada a les famílies que no són membres de l’AMPA 
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1.3 Festa de fi de curs: el 12 de juny a partir de les 10.30 vam organitzar l’exhibició i entrega de trofeus 
als nens i nenes que havien participat a alguna activitat extraescolar, tallers de maquillatge i tatuatge, 
estampació de samarretes i confecció de trenes per part de pares col·laboradors. Muntatge 
d’inflabes a la pista de 13 a 14 i de 17 a 19h i festa de l’escuma a les 14h. 

        

 

      

 

Es va repartir una polsera identificativa a totes les famílies socies de l’AMPA. Les famílies no socies van 
pagar per poder utilitzar els inflables: 6€ tot el dia, 4€ de 11 a 13h 

Proposta de millora: Reduir la durada de la festa a només matí o tarda. Hi van haver problemes amb 
l’horari de muntatge dels inflabes i amb la potència de l’instal·lació elèctrica de l’escola. Si es tornen a 
organitzar exhibicions d’extraescolars s’ha de fer un seguiment més estricte de l’activitat que s’oferirà i 
preveure possibles baixes. Fer una festa més participativa: aconseguir que més famílies s’impliquin en les 
activitats organitzades, implicar a les classes directament o a través dels delegats. 
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2. Col·laboració amb l’escola a festes i dates especials: 

2.1 Nadal:  

- Vam organitzar l’arribada dels Reis d’Orient a l’escola, acondicionant la Sala d’usos múltiples 

- Vam comprar croissants i ensaïmades per a tots els nens i nenes de l’escola 

- Vam comprar i embolicar un petit detall per a cada nen amb els diners que obtenim de la venda de 
calendaris. 

- Degut a l’acord que tenim amb la Papereria llibreria Duatis amb la compra de llibres i material escolar, els 
diners recollits d’aquesta campanya s’inverteixen en comprar alguna joguina o joc per a cada classe. Aquest 
regal es compra amb el consentiment dels tutors de cada classe i es deixa a les aules al gener. 

 

- Vam guarnir l’escola amb 2 arbres de nadal i garlandes i ho vam obrir a tots els nens i nenes i les seves 
famílies 
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- Venda de calendaris i sorteig de la Panera de Nadal: repartiment dels calendaris entre els delegats de cada 
curs. 

2.2 Sant Jordi: l’AMPA va col·laborar amb una aportació econòmica per a la compra de llibres que es fa per 
part de l’escola i que forma part de la Festa de Sant Jordi 

2.3: Festa de fi de curs de l’escola: L’AMPA col·labora amb l’Orla de 6è en el cas de les famílies que son socies 
de l’AMPA i amb la compra de coques de Sant Joan per a tots els nens de l’escola. 

ORGANITZACIÓ DE CASALS 

Durant el curs 2009-2010, l’AMPA va proposar 2 tipus de casals: 

- Casalet de les jornades intensives durant el mes de juny de 2010: Aquest Casal va tenir una durada 
del 7 al 22 de juny i va oferir diferents activitats esportives compaginades amb tallers relacionats 
amb el tema central la màquina del temps. Aquest Casalet va ser organitzat per l’empresa 
Servisports L’horari ofert va ser de 15 a 17h i el preu de 60€ els 12 dies de Casal. 29 nens des de P3 
fins a 6è van apuntar-se a aquest Casal. 

- Casal d’estiu: Aquest any hem escollit el projecte presentat per l’empresa BCN Lleure, la mateixa que 
el curs 2010-2011 gestiona el Servei de menjador a l’edifici del Parc de Ca l’Arnús. Les dates del casal 
van ser del 28 de juny al 30 de juliol, de 9 a 17h amb servei d’acollida matinal de 8 a 9h i de tarda, de 
17 a 18h. Els preus van ser: 

Preu 1 setmana de 9 a 13h: 50 € 

Preu 1 setmana de 9 a 15h (amb menjador): 70 € 

Preu 1 setmana de 9 a 17h (amb menjador): 85 € 

Preu servei de guarderia de 8 a 9 h:  2 € diaris. 

El tema central van ser “Els dibuixos animats d’ahir i d’avui”. 

Es van matricular 33 nens en total 
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AREA ECONÒMICA: TRESORERIA 

Resum del número de socis durant el curs 2009-2010 i 2008-2009: 

   

 CURS 2009-2010 

P3A 21 

P3B 20 

P4 20 

P5 19 

1rA 14 

1rB 16 

2n 14 

3r 21 

4t 13 

5è 14 

6è 7 

TOTAL 179 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURS 2008-2009 

P3 17 

P4 16 

P5A 15 

P5B 18 

1r 14 

2n 11 

3r 11 

4t 10 

5è 6 

6è 5 

TOTAL 123 
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Balanç 2009-2010
Saldo bancàri  inicial curs 2009-2010 13.303,80

Caixa Laietana 5.647,19
Caixa Pensions (1/09/2009) 7.656,61

Quotes material 40.620,00 60,05% Traspàs escola quotes material 40.620,00 62,08%
Quotes soci ampa 3.560,00 5,26% Despeses activ itat piscina extraescolar 12.405,83 18,96%
Ingressos quotes activ itat piscina extraescolar 13.272,00 19,62% Despeses monitoratge acollida matinal 2.541,00 3,88%
Ingressos quotes acollida matinal 3.644,00 5,39% Despeses festes 3.695,86 5,65%
Venda bates i  xandalls 3.380,00 5,00% Castanyada 170,00 0,26%
Ingressos festa fi de curs 1.100,00 1,63% Carnestoltes 419,04 0,64%
Ingressos panera Nadal 900,00 1,33% Jocs florals 200,00 0,31%
Interessos financers 34,25 0,05% Festa de fi de curs 2.581,00 3,94%
Subvencions 1.135,00 1,68% Trofeus extraescolars 114,15 0,17%

Nadal 419,04 0,64%
Compra bates i xandalls 3.977,08 6,08%
Despeses monitoratge servei de guarderia esporàdic 227,00 0,35%

TOTAL 67.645,25 100,00% Telèfon mòbil AMPA 334,68 0,51%
Assegurança 165,35 0,25%
Despeses financeres 1.273,78 1,95%

Resultat del curs 2.218,67 Fotocòpies 150,00 0,23%
Tòner impressora 36,00 0,06%

Estoc de bates i xandalls no venuts a final de curs 597,08

TOTAL 65.426,58 100,00%

INGRESSOS % DESPESES %
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SERVEI DE MENJADOR 

El curs 2009-2010 el Servei de Menjador estava format per: 

Monitores: Anna Mas, Dolors Gallego, Contxi Machado, Susana Román, Laura Marquez, Maria Rodríguez i 
Marina Martínez. 

Cap de cuina i responsable del servei: Pepi Garrigos, 

Ajudant de cuina i monitora reforç: Coral Rosado. 

El preu del menú va ser de 5,30€ per als nens fixos i de 6€ pels esporàdics, que havíen de comprar 5 
tiquets a 30€. 

Aquest personal està contractat directament per l’AMPA. El control de les despeses, del control de 
cobraments i pagaments, elaboració de nòmines i d’ impresos fiscals, es gestionat per la Laura Marquez, 
amb col·laboració de la Pepi Garrigós i, de manera desinteresada, del seu marit. 

El nostre servei de menjador gestiona tot el procés: compra de matèries primes, preparació i elaboració 
del menú final. El menú es revisat per experts en dietètica del Departament d’Ensenyament. 

El curs passat, el Servei de Menjador va assistir a les dues reunions de la Junta de menjador. Els  
representats van ser la Pepi Garrigós i l’Anna Mas. A més, també ha participat en tot el procés referent al 
trasllat dels alumnes d’infantil a l’escola del Parc de Ca l’Arnús, en la part que afectava al Servei de 
menjador del curs 2010-2011:  

- informant-se dels requisits per poder traslladar el menjar a les aules del Parc 

- buscant la millor empresa de càtering en relació qualitat-preu 

- assistència  a una reunió amb el Departament d’ensenyament 

En tot aquest procés, el servei de menjador, l’AMPA i l’escola sempre han tingut com a prioritat la 
qualitat del menjar i la continuïtat de tot el personal del menjador que el curs passat va treballar amb 
nosaltres. La millor opció la vam trobar amb l’empresa BCN Lleure. 

El número d’alumnes que de mitjana van fer servir el menjador escolar va ser de 120 nens al mes, un 
50% de tot l’alumnat del curs 2009-2010. 

A més de supervisar i ajudar a la canalla a l’hora de dinar, les monitores també organitzen diferents 
activitats de 14 a 15h. Els alumnes de P3 fan una petita migdiada i la resta d’alumnes han participat en 
diferents tallers com teatre, manualitats, jocs de taula, ping-pong, joc lliure, visionat de pel·lícules, etc. 
en funció de cada edat. 
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TALLER DE CUINA PER A NENS. 

A principis de novembre, i per iniciativa de la responsable del servei de menjador, la senyora Pepi 
Garrigós, va començar un Taller de cuina dirigit a alumnes de 3r fins a 6è. El taller es va fer cada dimarts 
de 17 a 18h i teniu un cost de 20€/mes per els socis i de 23€/mes per als no socis de l’AMPA. 

L’AMPA es va encarregar de la difusió. Uns 15 nens van apuntar-se a aquest taller on van elaborar, amb 
l’ajuda de la cuinera, plats casolans. Tots els nens van rebrer un davantal i un mocador de cap amb el seu 
nom. Durant el curs, els alumnes van anar recopilant un recull de les receptes elaborades al taller, que a la 
Festa de fi de curs de l’AMPA es va entregar enquadernat a tots els alumnes. 

 

 


