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Ordre del dia
○ Aprovació de l’Acta Anterior
○ Estat de comptes
○ Memòria Activitats curs 2018-2019
○ Projectes 2019-2020
○ Precs i preguntes
○ Canvi de Junta
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Aprovació de l’Acta Anterior

○ Lectura de l’Acta anterior i aprovació de la mateixa.
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Estat de comptes de l’Ampa:
○ Saldo bancari a 21/06/18: 1.700,77€
○ Saldo bancari a 21/06/19: 4.003,06€
○ Saldo caixa: 232,20€
○ Saldo total: 4.235,26€
○ Total ingressos durant el curs 18-19: 

13.502,12€
○ Total despeses durant el curs 18-19: 

10.967,63€
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Ingressos curs 2018-19

○ Quotes Socis/es 9.823,00€
○ Fotos Nadal i Surt amb l’Ampa 1.951,50€
○ Rifa Nadal 500,00€
○ Photocall Castanyera 116,17€
○ Paradeta de Sant Jordi 455,00€
○ Subvenció Ajuntament 656,45€

TOTAL 13.502,12€
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Despeses curs 18-19
○ Fotos Nadal 1.180,00€
○ Material fungible escola + agendes escolars 3.428,43€
○ Mural Graffiti Escola 2.030,00€
○ Pubilleta i Hereu Candelera                                 164,00€
○ Varis papereria (segell, tiquets rifa, papers...) 104,21€
○ Roses Sant Jordi 305,80€
○ Xocolatades Nadal i St. Jordi i xocolatines Patge Reial 177,50€
○ Despeses material Hort 64,00€
○ Pintura pissarra pati 69,12€
○ Altaveu Carnestoltes 140,00€
○ Gelats de fi de curs de 2 cursos 395,22€
○ Joguines i material P3, P4 i P5                    956,81€
○ Robòtica 200,00€
○ Càmara de Fotos 397,00€
○ Stop Bullying 301,77€
○ Surt amb l’Ampa 545,44€
○ Plantada d’Arbres (es pagarà el proper curs) 0,00€
○ Quota Fapac 370,68€
○ Despeses bancàries 137,65€

TOTAL 10.967,63€
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QUÈ S’HA FET AQUEST CURS?
○ Graffiti de l’entrada de l’escola
○ Photocall Castanyada
○ Nadal: Rifa, Lot fotos, Patge Reial i xocolatines
○ Xocolatades de Nadal i Sant Jordi
○ Venda de roses i llibres per Sant Jordi
○ Obsequi del gelat de fi de curs per a tots els 

alumnes
○ Sortides amb l’Ampa pel nostre entorn
○ Control i normes de funcionament del Menjador
○ Música de Carnestoltes
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QUÈ S’HA FET AQUEST CURS?
○ Projecte de l’Hort
○ Pagament detalls pubilleta i hereu per Candelera
○ Pagament Joguines d’Infantil, càmara fotos, 

robòtica i curs d’Stop Bullying a petició de l’Escola
○ Repàs de les pintures del terra del pati
○ Canvi de la porta d’entrada i acabar de vallar el 

pati (curs anterior)
○ Plantada d’arbres al pati (projecte curs anterior)
○ Més adaptació d’alumnes de P3 
○ Més col·laboració entre escola i famílies
○ Aquest any s’ha invertit en altres projectes i de la 

festa de fi de curs s’ha fet càrreg l’escola ja que 
ho tenien contemplat al seu pressupost
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Recull fotogràfic del curs 2018-19: Mural, Castanyada i Nadal
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Recull fotogràfic curs 2018-19: Plantada, Carnestoltes i gelats
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Surt amb l’Ampa: Pratdip i Torrent del Pí
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Projecte de l’hort
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Projecte de l’hort
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Projecte de l’hort
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Propostes pel curs 2019-20
º Continuació Projecte Hort: Caseta d’eines, Diari de 
l’hort i més activitats
º Continuació Projecte Pati: Repintat de jocs, pintat
d’un nou mural, tallers del rocòdrom i peces escacs
º Continuació seguiment del menjador escolar
º Col·laboració amb l’equipament del laboratori de 
l’escola
º Millores en l’acondicionament de les aules: A.A. 
calefacció, ventiladors, ombres pati...
º Peticions a l’escola:

º Setmana Cultural/Setmana Blava
º Continuació xerrades Stop Bullying, Cafè

en família i activitats intergeneracionals
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Propostes pel curs 2019-20
º Peticions a l’escola:

º Dispensadors paper wc i sabó al menjador escolar
º Festa Fi de curs: Ampa
º Canvis festa de Castanyada i Carnestoltes
º Més sortides per l’entorn
º Classes més dinàmiques
º Ràdio/Revista
º Música a l’entrada de l’escola
º Informació sobre el professorat penjat a la web i calendari escolar
ª Continuïtat del sistema educatiu de la Llar a P3
º Anglès a P3 com a continuïtat de la Llar

º Com a petició del canvi al nou sistema educatiu i per ajudar i facilitar aquest
procés, l’Ampa ha proposat la col·laboració amb el finançament de la 
formació del professorat per aquest nou sistema: Escola viva, a través de 
projectes i ambients.

Els nostres Objectius: 
º Vetllar pel bon funcionament de l’escola i per un ensenyament millor, més
adequat a les noves necessitats dels alumnes
º Més col·laboració entre escola i famílies
º Que els alumnes estiguin més motivats a l’escola i el seu rendiment sigui
satisfactori per ells, pels professors i pels pares
º Reduïr el fracàs escolar

º Colònies/esquiada (dependrà de la col·laboració dels pares…)
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Precs i preguntes
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Canvi de la Junta
Presidenta: Carme Marias
Secretària: Eva del Amo
Tresorera: Sílvia Jaime De Heras
Vocals: Miriam Olmedo, Caridad Cañadas, 
Marta Llambrich, Neus Consarnau, Immaculada
Llambrich, Anna Martínez, Carme Gaseni, Delphi
Sánchez, Vanesa Salvans, Roser Martí,
Loli Bascón, Eva Silvestre

Agraïm la vostra labor als membres que marxeu i 
donem la benvinguda als nous membres!
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Moltes gràcies per la 
vostra assistència!

Ampa Sant Jordi
Juny 2019


