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Benvolgudes famílies,

En 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 2012-2013. Aquesta memòria consta de diferents tipus  
d’actuacions:

- ACTUACIONS DE CARÀCTER INTERN

Assemblees de socis i socies: 

1. Assemblea ordinària el dia 20 de novembre de 2012 amb el seguent ordre del dia:

-     Presentació i aprovació si s’escau dels comptes del curs 2011-2012
-     Presentació de la Junta de l’AMPA del curs 2012-2013 i aprovació si s’escau.
-     Presentació d’objectius de les diferents comissions curs 2012-2013.
-     Jornada intensiva del dia 21 desembre de 2012
-     Informar del nou sistema de gestió de baixes del personal docent
-     Precs i preguntes

Trobareu l’acta d’aquesta Assemblea al final d’aquesta memòria.

A aquesta Assemblea ordinària es va aprovar la nova Junta directiva, l’acta de l’anterior assemblea, i es va  
presentar un resum de les actuacions que l’AMPA va fer durant el curs 2011-2012 i de les que es durien a terme  
durant el curs 2012-2013. Van assistir un total de 31 persones. Al nostre blog trobareu el power point de la 
presentación i l’acta de l’assemblea a l’enllaç:

http://ampalolaanglada.wordpress.com/documents/

Reunions de Junta

La Junta Directiva de l’AMPA per portar a terme les seves funcions es va reunir diverses vegades durant el curs.  
Aquest curs ho hem fet 1 cop al mes, coincidint amb el primer dimarts de cada mes.

La Junta de l’AMPA del curs 2012-2013 ha estat formada per les següents persones:

Presidenta: Núria Aparicio

Secretària: Esther Castells

Tresorera: Mònica Brugué

Vocal: Susana Fuentes

En aquestes reunions, a més dels membres de la Junta,  també hi han assistit els membres de les diferents  
comissions. Les decisions s’han pres de forma consensuada entre tots els membres de l’AMPA.

A aquestes reunions hem convidat a assistir als delegats de cada classe.

Hem fet difusió entre les famílies i els delegats d’aquestes reunions via blog de l’ampa i correu, però la seva  
assistència ha estat molt reduïda.

2

http://ampalolaanglada.wordpress.com/documents/


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 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.  

A més d’aquestes reunions, l’AMPA també hi ha assitit a 1 reunió de delegats el dia 22 de gener de 2012. 
Trobareu un resum dels temes tractats al final d’aquesta memòria.

La comissió de menjador de l’ampa també ha assistit a 4 reunions de la Junta de menjador.

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 Núria Aparicio, 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, la  
jornada intensiva, etc.

A més de la representació de l’AMPA, el Consell Escolar també està format per 5 representants dels pares i  
mares i que han d’estar escollits per votació. 

Els representants del sector pares i mares el curs 2012-2013 han estat:

Núria Aparicio – AMPA

Anna Heredia

Eduard Giró

Oriol Fernández

Carme Rodríguez (nova representant escollida a les eleccions al Consell Escolar del 15 de gener de 2012)

Xavi Fernández (nou representant escollida a les eleccions al Consell Escolar del 15 de gener de 2012)

Durant el curs 2012-2013 s’ha publicat al blog 2 notícies amb els acords dels consells escolars del mes de gener i  
març de 2013. 

Proposta de millora:

Avançar els temes a tractar al Consell Escolar als delegats i establir un circuit de recollida de propostes o dubtes  
per a presentar al Consell Escolar a l’apartat d’altres. També volem millorar la difusió dels acords presos al  
Consell Escolar a la resta de famílies.

Col·laboració amb el programa de socialització de llibres

La comissió de socialització de llibres, amb la supervisió de la Carme Barragán, la Cap d’estudis de l’escola, han  
revisar tots les llibres del projecte de socialització per tal d’elaborar un llistat amb els llibres en mal estat o no  
retornats per els famílies i els llibres de nova compra necessaris per a poder elaborar els lots per a tots els nens  
que formen part del projecte.
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Un cop inventariats els llibres i comprades les noves comandes, es van organitzar els lots els dies 2 i 3 de juliol a  
partir de les 16h. Es va demanar la col·laboració de mares i pares voluntaris mitjançant un correu electrònic als  
delegats i també amb un correu als pares dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. Un total d’11 persones van venir a  
confeccionar  lots al mes de juliol.

El dia 5 de setembre de 2013 es van encarregar del repartiment dels lots per a totes les famílies de 3r fins a 6è,  
amb la col·laboració de pares i mares voluntaris.

L’AMPA aquest curs ha fet una aportació de 1.500€ a l’escola per al programa de socialització de llibres degut al  
retard en el cobrament de les subvencions de la Generalitat. D’aquests 1.500€, 500€ serán retornats a l’AMPA  
quan l’escola rebi la subvenció.

Proposta de millora:

-Intentar avançar el procés d’inventariat per a poder implicar a les famílies i l’escola en la revisió i organització  
dels lots abans de final de curs.

-Seguir concienciant a les famílies i els alumnes de l’importància del bon ús del llibre durant tot el curs.

ACTUACIONS DE CARÀCTER EXTERN

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ ALS PARES I MARES DE L’ESCOLA

Circulars, notes informatives i correus electrònics

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, informació sobre les activitats extraescolars, festes, xerrades per a pares  
i mares, etc. Aquest curs hem reduït el número de circulars en paper i hem potenciat més el correu electrònic i  
la figura dels delegats com a eina per enviar i rebre informació de les famílies.

Propostes de millora:

Concienciar a les famílies a utilitzar el correu electrònic com a primera eina de comunicació. Continuar adreçant  
a les famílies cap els taulells informatius, a la página web de l’AMPA i així reduir el nombre de circulars a  
l’imprescindible i estalviar en el cost de les fotocòpies (aquest curs 2012-2013 ha pujat a 783,85€ que paga  
l’AMPA amb la quota dels seus socis) i en el de l’us del paper.

Elaboració d’enquestes per a conèixer l’opinió de les famílies:

El curs 2012-2013 hem elaborat 1enquesta: la comissió d’extraescolars va fer arribar una enquesta a les noves  
famílies de P3 durant el período d’inscricpció, per conèixer les preferències d’activitats dels futurs alumnes.

Assistència a les jornades de portes obertes

El 26 de febrer l’AMPA va participar en la jornada de portes obertes que la direcció de l’escola va organitzar i va  
elaborar un díptic informatiu amb les activitats que l’AMPA duia a terme el curs passat. 3 membres de l’AMPA  
es van presentar i van resoldre els dubtes que les famílies van plantejar.
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Actualització del blog i de l’espai de fotografies de picassa de l’AMPA

Aquest projecte va començar al maig del 2008. 

Durant el curs 2012-2013 s’ han creat 77 noves entrades al blog i hem penjat un total de 447 fotos  a l’espai  
web de l’ampa de picassa. L’evolució en el número de visites és molt positiu. De setembre de 2012 a juliol de 
2013 han visitat el nostre blog 23.955 cops.

A 31 de desembre de 2013 el blog ha rebut un total de 99.625 visites.

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

Diversificar 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.

ASSISTÈNCIA A REUNIONS AMB LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS PEL TEMA DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
NOVA ESCOLA 

- 19  de  març  de  2013:  assitim  a  la  reunió  de  seguiment  de  les  obres  de  l’escola  amb  diferents 
representants de la Generalitat. Per part de l’escola hi van assistir el director i 3 membres de l’AMPA i  
per part de la Generalitat la Sra. Mercè Berenguera, la Sra. Mercè Julià, i el Sr. Alfredo Montemayor.  
També se’ns ha informat que un cop finalitzin les classes al juny de 2013 es faran obres d’adecuació de  
l’edifici d’infantil, com 3 lavabos més a les aules d’infantil i altres obres que facilitin la reorganització de  
l’espai existent. Trobareu un resum més extens d’aquesta reunió al blog, a l’apartat “Obres de l’escola  
nova”

- 28 de maig a Serveis Territorials

- 27 de maig amb en Ferran Falcó

- 5 de juny de 2013: l’escola i l’ampa assistim a una reunió a Serveis Territorials del carrer Casp per parlar  
de les obres. Ens confirmen que 

- 24 de juliol de 2013 a Serveis Territorials. L’AMPA no va assitir

ORGANITZACIÓ I ASSISTÈNCIA A DIFERENTS ACTES REIVINDICATIUS A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
NOVA ESCOLA AL PARC DE CA L’ARNÚS I EN CONTRA DE LES RETALLADES EN ENSENYAMENT:

A més d’assistir a aquestes reunions, l’AMPA va organitzar diferents actes reivindicatius destinats a concienciar  
a les diferents administracions i a la població en general de la necessitat urgent de construcció del nou edifici al  
Parc de Ca l’Arnús. Us enumerem els més importants :
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- Actes en contra de les retallades en Ensenyament organitzats per la Plataforma Badalona es mou i  
FAMPAS:

• Dimarts grocs: manifestació amb l’Escola Artur Martorell fins a la Plaça de la Vila. 

• Participació a la Diada de l’esenyament Públic el dia 22 d’abril de 2012 amb un taller.

- Actes reivindicatius demanant l’inici de les obres de l’escola al Parc de Ca l’Arnús:

• 20 de desembre de 2011: penjada d’una carta als reis gegant a la porta de l’escola i entrega de  
les cartes de reis a la Plaça de la Vila.

A més, hem mantingut contactes amb el Diari El Punt, amb la Televisió de Badalona i  amb Radio Ciutat de  
Badalona, on hem intervingut en 2 ocasions per a denunciar l’endarreriment de les obres de la nova escola.

GESTIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA PEL COBRAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL I AMPA

La Mònica Brugué, amb l’ajuda de Cristina Solà, han estat les persona encarregades d’elaborar les remeses de 
domiciliació dels 3 rebuts de la quota de material i de l’ampa que s’han carregat al setembre, gener i abril.  
També han supervisat els impagats i ha informat a l’escola de les famílies que per diferents motius no han 
abonat a temps els rebuts corresponents a la quota de material. El balanç d’ingressos i perdues del curs 2012-
2013 ha estat el següent: 

El número de socis de l’ampa durant el curs 2012-2013 ha estat de 224. L’import recaptat ha estat de 4.160€
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Proposta de millora: Millorar la coordinació amb l’escola en el control dels impagats de la quota de material.  
L’augment en el número de rebuts a gestionar degut a l’increment d’alumnes a l’escola està provocant un  
augment considerable en el temps que es requereix per a portar aquesta gestió de manera eficient. Es buscaran  
alternatives per a ajudar a la tresorera en aquesta tasca.

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 5 xerrades i tallers  
dirigits a totes les famílies de l’escola. A continuació es detallen les activitats formatives desenvolupades.

- Desembre’12: “Teatre fòrum: Sobre les noves tecnologies i la preadolescència” dins la oferta de la Regidoria 
d’Ensenyament de  l’Ajuntament de Badalona i a càrrec de La Xixa Teatre.

-
- Gener’13: “Internet Segura” a càrrec d’un especialista dels Mossos d’Esquadra.

- Abril’13:  “Com  posar  límits  als  nostres  fills  i  filles”   dins  la  oferta  de  la  Regidoria  d’Ensenyament  de 
l’Ajuntament de Badalona i a càrrec de la ONG Moviment per la Pau.

- Maig’13: “Primers auxilis: Actuació en cas d’accident” a càrrec d’una infermaera de l’ABS de Martí Julià.

- Maig’13: “La relació entre germans: conflictes i gelosia” dins la oferta de la Regidoria d’Ensenyament de  
l’Ajuntament de Badalona i a càrrec de la psicòloga Alba González. 

 Les activitats 1 i 5 s’ha fet conjuntament amb l’Escola Artur Martorell

Totes aquestes activitats van ser gratuïtes. El servei de canguratge ofert en algunes d’elles també va ser 
gratuït i a càrrec de l’AMPA ja que l’Ajuntament ha deixat de cobrir aquesta despesa.

L’assistència per part de les famílies ha estat variable essent els dos extrems 15 i 4 persones. La xifra més  
habitual ha estat entre 7 i 9 persones. Les xerrades s’han ofert en dues franges horàries (tarda i vespre) 
diferents per afavorir l’assistència de les famílies segons la seva disponibilitat.

La valoració de les activitats per part de les famílies continua essent molt bona i l’aspecte a millorar és  
l’assistència a les mateixes.

Aquest curs l’Eduard Giró s’ha encarregat de mantenir els contactes amb l’Ajuntament, la FAPAC i l’AMPA 
de l’escola Artur Martorell, i s’ha encarregat de coordinar amb l’Escola la búsqueda dels espais on realitzar 
les xerrades.

Proposta de millora:

Convertir la “Comissió d’Escola de Pares i Mares” en una  “Comissió formativa/educativa” ampliant les activitats i  
treballant per projectes

ORGANITZAZIÓ I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La Comisió d’activitats extraescolars està formada per 3 persones: en Marc Prat, la Llorença Calvet i la Mar 
Alonso. Aquesta comissió s’encarrega d’oferir a totes les famílies de l’escola diferents activitats extraescolars. 
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El curs passat, les activitats extraescolars que es van poder realitzar a la nostra escola van ser:

Ball: dilluns i dimecres de 16.30 a 18h. Dirigida a nens i nenes de P3 fins a 6è.

Preu: 26€/mes

Lloc: aula d’usos múltiples de l’edifici de primària

Anglès: dijous de 16.30 a 18h. Dirigida a nens de P3 fins a 6è

Preu: 19€/mes

Lloc: Aula de Ca l’Arnús

Activitat organitzada per Plataforma del Lleure

Plàstica: dilluns de 16.30 a 18h  per a nens de 1r fins a 6è

i dimarts per a nens de P3 fins a P5

Preu: 19€/mes

Activitat organitzada per l’AMPA i dirigida per la Mar Marquez.

Lloc: dilluns a l’edifici de primària i dimarts a Ca l’Arnús

Multiactivitats: de 16.30 a 18h. Cada dia una activitat direfent.

Dirigit a nens de P3 fins a 6è

Preu: 49€/mes

Activitat organitzada per Plataforma del Lleure

Berenar: de 16.30 a 17h. Dirigida a nens de P3 fins a 6è

Preu: 19€/mes

Activitat organitzada per Plataforma pel Lleure

Acollida matinal: de 7.30 a 9h.  Dirigida a nens de P3 fins a 6è.

Preus: 42€/mes , 32€/mes o 19€/mes depenent de si necessiteu 1,5 hores, 1 hora o 30 minuts.

Lloc: Aula multiusos Ca l’Arnús

Activitat organitzada per Plataforma del Lleure

Curs de piscina al Poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs.

Horari: de 17.15 a 18h. Activitat dirigida a nens de P3 fins a 6è.

Preu de tot el curs ( d’octubre fins a juny): 100€

No inclou servei de desplaçament ni monitoratge. 

El benefici obtingut el curs 2012-2013 ha estat de 1.405€, que seran destinats a la compra de material per a  
l’escola. 
Al mes de maig de 2013, la comissió va elaborar una enquesta que es va repartir en paper a les noves famílies  
de P3 en el moment de la seva matriculació per conèixer a quines activitats extraescolars estaven interessats i  
saber les preferències majoritàries de cara a l’organització de les activitats extraescolars del curs 2013-2014. 

La comissió d’extraescolars ha decidit contractar a l’empresa Àmbit Escola per organitzar i gestionar les 

activitats extraescolars del curs 2013-2014.
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Basant-se en aquests resultats de l’enquesta a les famílies de P3 i  en l’oferta del curs anterior,  la comissió  
d’extraescolars  i  Àmbit  Escola van elaborar  l’oferta que es va presentar  a principi  del  curs 2013-2014.  Les  
activitats que finalment ham pogut començar són :

ACTIVITAT GRUP/CICLE ENTITAT 
ORGANITZADORA

HORARI COST

Piscina De P3 fins a 6è Associació Mares i 
Pares CEIP Lola 
Anglada

Divendres de 
17.15 a 18h

115€/any

Plàstica 
Infantil

De P3 fins a P5 Àmbit Escola Dimarts de

16.30 a 18h

20 €/mes 

Plàstica 
Primària

De 1r fins a 6è Àmbit Escola Dijous de

16.30 a 18h

20 €/mes 

Cant Coral De 1r a 6è Àmbit Escola Dimarts de 
14 a 15h

12€/mes

Escacs De 1r a 6è Àmbit Escola Dijous de 14 
a 15h

12€/mes

Berenar De P3 fins a P5 Àmbit Escola De dilluns a 
divendres de 
16.30 a 17h

19 €/mes

Anglès De P3 fins a P5

De 1r a 3r

Àmbit Escola Dijous de 
16.30 a 18h

Dilluns de 
16.30 a 18h

20€/mes

20€/mes
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De 3r a 6è

Dimecres de 
16.30 a 18h

20€/mes

Acollida 
matinal

De P3 fins a 6è Àmbit Escola De dilluns a 
divendres de 
7.30 a 9h

42 €/mes

32 €/mes

19 €/mes

Música De P3 fins a P5 Àmbit Escola Dilluns de 
16.30 a 18h

 

20€/mes

Fútbol

De P4 fins a 6è

Escola Fútbol Jordi 
Sánchez

P4-P5 (dm i 
dj de17.30 a 
18.30h)

1r-2n (dl i dc 
de 17.30 a 
18.30h)

3r i 4rt (dm i 
dj de 18.30 a 
19.30h)

5è i 6è (dl i 
dc de 18.30 a 
19.30h)

25€/mes

A més d’aquestes activitats que es fan a la nostra escola, també es van oferir algunes activitats que l’empresa 
Àmbit Escola també gestiona a l’escola Artur Martorell. Durant el curs 2013-2014 alumnes de la nostra escola 
són acompanyats per una monitora de l’empresa d’extraescolars fins a l’Artur Martorell per fer les activitats de 
Hip-Hop I I II, Fut-basquet i Teatre I (P5-1r)

Proposta de millora:

- Millorar el seguiment de les activitats durant el curs.

ORGANITZACIÓ DE CASALS

Durant el curs 2012-2013, l’AMPA va proposar 2 tipus de casals:

- Casalet de les jornades intensives durant el mes de juny de 2013  : L’AMPA va oferir 2 casalets per a les 
famílies que van necessitar allargar l’horari de sortida:
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• Casalet de juny a Educació Infantil:  de dilluns a divendres de 15.30h a 17h, des del dia 10 de juny fins 
al 21 de juny, últim dia d’escola. Preu: 36€ .Gestionat per Barna Lleure

• Casalet de juny a Educació Primària: des de dilluns a divendres de 15.30h a 17h, des del dia 10 de juny 
fins al 21 de juny, últim dia d’escola.  Preu: 36€ . Gestionat pels servei de menjador de l’AMPA.

- Casal d’estiu  :  Aquest any el casal que l’AMPA va proposar a les famílies de l’escola el va organitzar 
l’empresa Plataforma del Lleure i el seu centre d’interès va ser els animals. La durada del casal va ser del 25 
de juny al 26 de juliol del 2012, i els preus del casal van ser els mateixos que al curs anterior:

De 9 a 13h, sense dinar: 55€ la setmana 

De 9 a 15h, amb dinar inclòs: 84€ la setmana

De 9 a 13 i de 15 a 17h , sense dinar: 61,4€ la setmana 

De 9 a 17h, amb dinar inclòs: 94,4€ la setmana 

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ A FESTES I TALLERS

La comissió de festes de l’ampa estava formada per Paula Miñano, M. José Parra i Susana Fuentes.

Distingim entre 2 tipus d’actuacions:

 Festes organitzades per l’AMPA
 Col·laboració de l’AMPA amb l’escola en dates puntuals de significació especial

1. Festes organitzades per l’AMPA:

Festa de Carnestoltes: A partir de les 17h es va organitzar una xocolatada.  Tots els nens de l’escola van 

tenir xocolata i melindros gratuïts. Els adults van poder adquirir la xocolata a un preu molt assequible.  

També es va fer un sorteig de 7 entrades dobles cedides de manera gratuïta pels teatres  Tantarantana, 

Sala Porta4, Teatre Gaudí BCN, i el SAT Teatre . A aquest sorteig hi van poder participar tots els nens que 

van venir disfressades. Es van inscriure un total de 165 nens. Els servei de Bar (refresc. Aigua, etc) es cedeix  

als alumnes de 6è, per ajudar a recaptar diners per a les colònies.

Actuacions:

-Elaboració del xocolata amb col·laboració d’alguns pares 

-Col·laboració del Parc de boles “El Castell del Drac” 

-Circular informativa 

-Preparació i coordinació de la festa 

- Preparació i coordinació del Minibar. 

-Compra de menjar/begudes/material vari pel Minibar. (Galetes, xocolate preparada, gots plàstic i bosses 

d’escombraries) 
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Despeses: 126,38€ (bar i material vari) 

Recaptació bar: 75€ 

Despesa: 51,38€ 

Festa de fi de curs: el 10 de juny a partir de les 10h i fins a les 14h. Es va organitzar una festa amb diferents 
tallers  portats per pares i mares voluntàries i els alumnes de 5è, que es van encarregar del circuït de  
monopatins.  Amb les diners recaptats al servei de bar de la festa s’ha fet una aportació econòmica a la  
classe de 6è destinada al seu viatge de fi de curs. També vam tenir la festa de l’escuma a les 13h i un dinar  
de germanor patrocinat per l’empresa de càtering Barna Lleure.
El preu de l’entrada va ser gratuït per a tots els socis i de 4€ per a la resta.

Actuacions:
-Preparació i coordinació dels diferents tallers. 
-Circular informativa 
-Compra del material necessari dels tallers. (Material Vari) 
-Preparació i coordinació del Minibar. 
-Compra de menjar/begudes del Minibar. (Begudes i aperitiu) 
-Organització i coordinació del 2n Dinar de Germanor. 
-Coordinació de la festa de l’escuma. 
-Xanquer 
-Ajuda dels alumnes de 5è. 
Despeses: 873,37€ (bar, material, escuma i xanquer) 
Recaptació: : 652,00€ (bar i porta) 
Despesa : 221,37€ 

Al dinar de germanor organitzat per BarnaLleure (empresa de catering que gestiona el servei de menjador 
d'educació infantil) assisteixen 187 comensals. El preu del menú s'ajusta el màxi: 6€ menú d'adult i 4€ el 
menú infantil.

2. Col·laboració amb l’escola a festes i dates especials:

Actuacions a la Festa de la Castanyada: 

 -Compra de Castanyes (50kilos Castanyes ) 
-Preparació paperines 
-Circular informativa 
-Material pel taller  titella castanyera (Barra cola, cola blanca, tisores i pals de fusta) 
 Despesa: 200,80€ 

Actuacions al Nadal: 

1. Taller de garlandes- desembre:

-Preparació Taller estrelles amb desitjos
-Compra del material necessari (cola blanca, cordes i cartolines)
-Circular informativa 
Despesa: 25,05€ 
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2. Decoració escoles- desembre:
 

-Preparar les garlandes i arbres 
-Circular informativa per guarnir les escoles 
-Recollida dels arbres i garlandes de les escoles passat festes. 

3. Elaboració Calendaris de Nadal- desembre :

- Encarregar els calendaris a l’impremta “GUAL arts gràfiques”, anar-los a buscar i coordinar la venta
-Contactar amb les famílies per obtenir el drets d’imatge 
-Circular informativa 
-Coordinar les fotografies de cada classe a les escoles d’infantil i primària. 

Despeses: 373€ (373 calendaris) 
Recaptació calendaris: 840€ (280 calendaris venuts) 
Amb els diners obtinguts i els recaptats a la botiga Duatis per la venda dels llibres de text, es compren els 
jocs i joguines encarregats pels tutors de cada curs, que entregaran el Reis d’Orient. 

4. Visita dels Reis d’Orient- desembre : 

Vam organitzar l’arribada dels Reis d’Orient a l’escola, condicionant la Sala d’usos múltiples de les aules de 
Ca l’Arnús.

-Aconseguir els “3 voluntaris” 
-Comprar els jocs i joguines encarregades pels tutors : 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, juntament 
amb la venda dels calendaris, 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.

-Circular informativa 
-Comprar i preparar el esmorzar per les escoles (11 caixes de Dori-Dori i 28 brics de sucs)
-Acompanyar els Reis d’Orient 
- Portar a la tintoreria els vestits dels Reis

Despesa: 151,95€ (esmorzar+tintoreria) 
467 € amb el descompte de DUATIS (Regals Reis) 
Despesa: 151,95

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 sòcies de l’AMPA i amb la compra  
d’ampolles d’aigua per als nens i nens de l’escola, ja que aquell dia a la pista esportiva fa molta calor.

La comissió de festes durant el curs 2012-2013 va obtenir uns ingressos de : 467€ 
i unes despeses de: 651€ 
Total despeses netes durant el curs 2012-2013: 184€

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

La Comissió de la Biblioteca de l’AMPA formada per Paula Miñano, Llorença Calvet, Mar Alonso i Marta Pujol  
varem començar a ofertar la biblioteca de l’edifici de primària com un espai d’estudis i lectura pels nens i les  
famílies, obrint els dimarts de 16:45 a 18h des del gener del 2013.

La participació va ser entre 10 i 20 nens, bàsicament de primària.
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Al tenir la biblioteca de primària i d’infantil separades ens els dos edificis, varem engegar una campanya de 
recollida de llibres destinada bàsicament als nens de 3 a 6 anys. Varem obtenir un bon resultat i moltes  
famílies ens van ajudar portant llibres que ja no utilitzaven i la Biblioteca de la Diputació de Barcelona ens va  
cedir unes enciclopèdies.

Amb l’objectiu de promoure i potenciar els hàbits de lectura varem començar l’Hora del Conte. El primer 
participant va ser l’actor Lluís Marco amb el conte “L’estrella de Laura”, la cantant i actriu Núria Feliu va 
participar amb “La cançó de les mentides”, l’il·lustrador Toni Benages Gallard va explicar i  dibuixar “Una 
història de Siniamón”, una mare de l’escola, l’Esther Castells, ens va explicar “Elmer”i la Marisol, mestre i avia  
de l’escola, ens va explicar “El Senyor Guerra i la Senyora Pau”. Cal dir que els col·laboradors ho van fer de 
forma totalment voluntària i que varem tenir una molt bona participació per part dels nens i les famílies.

Actuacions a Sant Jordi: 

L’ampa va contactar amb la Llibreria Saltamartí i va arribar a un acord per a què tothom que vulgui i vagi a 
comprar llibres a la llibreria Saltamartí, en el moment de la compra els informi que ve de part de l’Escola Lola  
Anglada. El curs 2012-2013 es van poder recaptar un import de 187€, que es van invertir en la compra dels  
llibres per els jocs florals.

La campanya “+ llibres per l'escola” de la Llibreria Saltamartí va finalitzar al desembre de 2013 amb un saldo  
acumulat de 162€ que la comissió invertirà en llibres per a la Biblioteca.

 A més, l'AMPA va acordar fer una aportació per a la compra de nous llibres per a la Biblioteca del 15% del 
benefici del curs anterior. Aquest import va ser de 188€

Durant el mes de Maig varem organitzar un concurs entre els nens de l’escola per tenir una mascota per la  
biblioteca. Varem tenir una excel·lent participació, amb 20 fantàstics dibuixos i el 28 de maig, els nens de 
l’escola van votar el dibuix que més els va agradar. Tenim l’elefant Esme com a mascota de la biblioteca i la 
guanyadora va ser l’Anna Ruiz, alumna de 4rt i va guanyar un val de 15€ per a la compra d'un llibre. Aquest  
val va ser una aportació de la Llibreria Saltamartí.

Propostes de millora

• Fomentar una major participació de l’ús de la biblioteca entre els nens d’educació infantil i primària.

• Incentivar la participació de les famílies en l’Hora del Conte.

• Col·laborar amb la mestra de biblioteca en tasques d'arxiu, registre i inventari dels llibres.

COMISSIÓ MERCAT INTERCANVI

Objectius

La Comissió Mercat d'Intercanvi pretén fomentar la participació col·lectiva de negociar sense diners, generar  
noves dinàmiques de relació a l'escola i entre els ciutadans, transmetre una lògica crítica al consumisme i de 
foment  al  consum responsable.  Aplicar aquests criteris  com a eina pedagògica propiciant la  participació  
íntegra dels més menuts.

Haver aconseguit els objectius plantejats.
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• La participació ha estat notablement creixent envers l'anterior edició. Es calcula el trànsit actiu d'unes 60

persones,  entre  les  quals  s'observen  diferents  perfils  de  paradistes;  alguns  provinents  de  ciutats  

perifèriques a Badalona, de diferents edats, persones amb experiència en negociar als mercats d'intercanvi, 

altres que casualment passejaven pel parc i  van establir  negociacions a complir  posteriorment a canvi  

d'objectes que els van interessar. Cal afegir que, sense criteri d'intercanviar temps ni fer cap recopilació del 

mateix, van sorgir intercanvis entre serveis i objectes.

• Ha estat un apropament al veïnat perquè van aparèixer persones que, des del desconeixement, es van 

interessar per l'esdeveniment i van facilitar les seves dades per notificar-los pròximes edicions.

•  Ha resultat  una eina  molt  efectiva  per  als  més menuts  que,  en un principi  no estaven disposats  a  
renunciar a les seves propietats i aquest funcionament ha generat un sistema d'emmagatzemar a les cases, 
on, objectes no utilitzats es destinen al proper mercat d'intercanvi.

Millores

La incorporació dels alumnes d'edat més avançada de l'escola continua sent un repte en el qual s'aporten 

idees com intervenir d'una manera més directa; amb la presència de la comissió a les aules per fer-ne una 

exposició directa, a través de l'entrega promocional i  les explicacions oportunes a la porta de l'escola,  

mitjançant una crida d'atenció per megafonia o fomentant espectacle.

Per fer un recull concís de la quantitat d'objectes que s'han intercanviat es proposa elaborar unes fitxes a 

repartir entre els participants amb la finalitat de fer-ne el recompte total d'objectes reciclats.

Fa  falta  distribuir  les tasques de manera més organitzada perquè no es produeixin sobrecàrregues ni  

desordres alhora de subministrar taules, de fer ús del lavabo i durant l'estona d'intercanvi designant una 

persona responsable de manera rotativa.

També es preveu rectificar la comunicació del cartell promocional, ressaltant el màxim protagonisme en  

l'esdeveniment del mercat al Parc de Ca l'Arnús per accedir al públic més adult.

Es procurarà dur a terme l'espai de joc infantil d'una manera més lliure, respectant el tarannà proposat de 

jocs cooperatius i sempre amb supervisió de persones adultes.

La depesa que ha generat el Mercat d'Intercanvi ha estat de 13,50  € in s'ha invertit en la promoció de  

cartelleria a la ciutat. Seguint el tarannà que origina el mercat que consisteix en no utilitzar diners, es  

preveu minimitzar aquest cost.

COMISSIÓ DE MENJADOR

La Comissió de Menjador té com a objectiu vetllar pel bon funcionament del servei de menjador prestat per 
l’escola, recollir i traslladar els suggeriments de les mares i pares i representar a l’AMPA a la Junta de 
Menjador formada per la direcció de l’escola, la responsable de la cuina i representants de les monitores. 
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Aquesta comissió ha estat formada per la Mariví Rubiales, la Marta Soler, la Mireia Feliu i l’Anna Heredia. La 
comissió de menjador de l’AMPA ha assistit a 4 reunions de la Junta de menjador.

El curs 2012-2013 pel fet d’estar dividits en dos edificis, primària a l’edifici central i infantil a Ca l’Arnus, el  
servei de menjador també s’ha dividit.

En ambdós casos el preu del menú va ser de 6,10€ per als nens fixos i de 6,70€ pels esporàdics, que havien de  
comprar 3 tiquets a 20.10€.

El número d’alumnes que de mitjana van fer servir el menjador escolar d’infantil i primària va ser de 160  
nens al mes fixos.

Edifici central

Monitores: Anna Mas, Dolors Gallego, Contxi Machado, Laura Marquez .

Cap de cuina i responsable del servei: Pepi Garrigos

Aquest personal està contractat directament per l’AMPA. El control de cobraments i pagaments, l’elaboració 
de nòmines i d’ impresos fiscals, es gestionat per la Laura Marquez, amb col·laboració de la Pepi Garrigós i,  
de manera desinteressada, del seu marit. El control global d’ingressos i despeses mensuals es gestionat de 
forma desinteressada pels membres de la Comissió de Menjador de l’AMPA.

S’estableixen unes activitats per cursos com manualitats, jocs de pati (dirigits i lliures), visionat de pel·lícules,  
jocs de taula i lectura, que realitzen les mateixes monitores de menjador. Per dur a terme les activitats s’ha  
acordat comprar els següent material:cordes, pilotes, gomes i jocs de cartes. 

Edifici a Ca l’Arnús

Monitores Ca l’Arnús: Coral Rosado,  Maria Rodríguez, Marina Martínez, Susana Román i Cintia Lorenzo.

Servei de càtering: Barna Lleure

Durant tot el curs Barna Lleure s’ha encarregat de la gestió del personal així com del subministrament del  
servei de càtering diari.

A més de supervisar i ajudar a la canalla a l’hora de dinar, les monitores també organitzen diferents activitats  
de 14 a 15h:

Infantil: els alumnes de P3 fan una petita migdiada i la resta d’alumnes han participat en diferents tallers com  
manualitats, jocs de taula, relaxació, joc lliure, visionat de pel·lícules, etc. en funció de cada edat.

El curs 2012/13 s’ha incorporat l’activitat DINEM EN ANGLÈS. Es tracta d’aprofitar l’àmbit de menjador per 
treballar el llenguatge anglès.  Val a dir que de manera bàsica i divertida, sense obligar ni impartir la parla  
estrangera als infants, com a únic fi , la diversió mitjançant altre llenguatge.

Les tasques realitzades durant el curs 2012-2013 han estat

4  Juntes  de  Menjador en  les  quals  l’AMPA hi  ha  estat  representada  pels  membres  de  la  Comissió  de  
Menjador. A aquestes reunions hi van assistir:

- la Pepi Garrigós com a representant i responsable del Servei de menjador de primària, la Laura Márquez,  
com a coordinadora del servei de menjador de primària
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- La Coral Rosado, com representant del servei de menjador d’infantil

-l’Antoni Soriano, director de l’escola, 

- l’Anna Heredia, la Mariví Rubiales, la Marta Soler o la Mireia Feliu, com a representants de la comissió de  
menjador de l’AMPA. 

 Els temes tractats han estat:

 -  La problemàtica de l’endarreriment en el  cobrament de les beques de menjador per part del Consell  
Comarcal i de l’Ajuntament de Badalona. 

- Càlcul i acord del preu del menú del curs 2012-2013.

- Elaboració i valoració de les activitats a l’horari de menjador tant a infantil com a primària.

- Seguiment de la problemàtica de l’augment de les pèrdues del servei de menjador de primària.

Control d’ingressos i despeses mensual del servei de menjador de l’edifici central. Ha portat al dia la gestió 
de comptes. 

La relació d’ingressos i despeses mensuals durant el curs 2012-13 s’adjunta a continuació. El resultat final del  
curs ha estat  negatiu,  amb unes pèrdues totals  de 3.567,17€ que han estat  compensades amb el  saldo  
acumulat.
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RESUM Setembre-12 Octubre-12 Novembre-12 Desembre-12 Gener-13 Febrer-13 Març-13 Abril-13 Maig-13 Juny-13 Juliol-13 Agost-13 TOTAL

Menú 4.586,75 8.890,05 7.825,00 5.242,59 6.296,70 6.656,53 6.295,12 7.938,55 7.346,55 6.288,77 67.366,61 79,81%

Aj.Bdn 175,50 297,00 270,00 175,50 144,00 425,25 499,50 499,50 0,00 945,00 540,00 3.971,25 4,70%

C.comarcal 0,00 0,00 0,00 1.948,85 0,00 0,00 1.916,85 0,00 2.009,35 4.910,17 2.252,82 13.038,04 15,45%

Banc 3,03 3,96 0,00 3,21 2,45 2,18 1,98 1,90 2,22 2,45 9,41 0,32 33,11 0,04%

Total ingresos 4.765,28 9.191,01 8.095,00 7.370,15 6.443,15 7.083,96 8.713,45 8.439,95 9.358,12 12.146,39 9,41 2.793,14 84.409,01
Banc 5,34 5,53 0,00 12,05 11,80 12,20 28,75 27,75 30,35 22,15 42,40 24,15 222,47 0,25%

Varis 58,00 80,40 13,15 7,35 0,00 5,35 29,95 22,80 19,60 31,60 268,20 0,30%

Menjar 1.405,68 1.326,24 1.171,27 819,26 1.548,54 782,47 1.034,01 1.165,25 901,88 646,80 10.801,40 12,28%

Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 114,61 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 130,86 0,15%

Manteniment 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,12%

Sous 4.499,14 4.309,86 4.292,16 8.094,86 4.292,16 4.292,16 4.225,13 4.225,13 4.225,13 8.182,31 50.638,04 57,56%

S.Social 0,00 2.008,68 2.078,00 1.170,29 2.078,00 2.084,40 2.276,61 1.349,45 2.244,25 2.244,25 2.303,84 19.837,77 22,55%

IRPF 0,00 526,09 0,00 0,00 1.996,26 0,00 0,00 1.576,79 0,00 0,00 1.873,30 5.972,44 6,79%

Total Gastos 6.073,16 8.256,80 7.554,58 10.103,81 10.041,37 7.176,58 7.594,45 8.383,42 7.421,21 11.127,11 4.219,54 24,15 87.976,18

Resultat -1.307,88 934,21 540,42 -2.733,66 -3.598,22 -92,62 1.119,00 56,53 1.936,91 1.019,28 -4.210,13 2.768,99 -3.567,17



3 reunions de la Comissió de Menjador. 

Els temes tractats han estat:

- Revisió d’informació sobre empreses de gestió de menjadors escolars

- Elaboració criteris i necessitats per a la selecció d’empreses de gestió de menjadors 
escolars a entrevistar

- Selecció d’empreses candidates a gestionar els servei de menjador per a posteriors 
entrevistes

- Valoració i estudi de la situació econòmica

Assistència a les reunions de l’AMPA

47 Hores de dedicació:

1. 1,5 hores cada junta de menjador

2. 3 hores mensuals de gestió de comptes

3. 3 hores cada reunió de la Comissió de menjador

4. 2 hores atenció pares


