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ACTA REUNIÓ D’AMPA 19-09-2019 
 

ACORDS / TEMES TRACTATS 

 Nous membres i Baixes. Junta directiva i gestió 
Com a membres de la Junta directiva tenim la dimissió de la Secretària  Isabel Capdevila i 
Santi Espinet com a Vicepresident.  
Hi hauran eleccions per a la nova Junta Directiva el proper mes de març de 2020. L’actual 
Junta no es tornarà a presentar com a candidatura. 
En cas de no haver noves candidatures per gestionar l’AMPA es privatitzaran els serveis i 
es cedirà el menjador escolar. 
Entre els nous assistents a la primera reunió es demana saber les tasques per poder 
col·laborar.  Al final d’aquest document trobareu el llistat de tasques i feines necessàries 
per poder mantenir l’AMPA. 

  Agenda d’activitats anuals AMPA 

Octubre: Castanyada 

Desembre: Patge reial, els tradicionals Pastorets de 6è i guarniments de Nadal al 
patí; Tió, reis i arbre de nadal. 

Febrer: Carnestoltes 

Abril: Sant Jordi, paradeta llibres pares 6è, algun espectable infantil. Concurs 
literari 

Maig: Tradicional caminada-arrossada Abat Oliba 

Juny: Organització festa de final de curs i comiat de 6è. 

 Noves vies d’ingrés 

Aquest curs tenim menys alumnes i per tant, també baixen els ingressos de l’AMPA 
per poder organitzar tot el funcionament. Aquest any també s’incrementarà la 
despesa laboral a causa de la baixa d’una de les cuineres i la seva substitució fins 
que es pugui incorporar. La venda de samarretes de l’escola passarà a ser de 
l’AMPA per tant serà una nova via d’ingrés. Així mateix es continuen venen el Buff 
d’hivern de l’AMPA. 
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Una de les mares de la reunió suggereix poder vendre les bates dels nens a través 
de l’AMPA en comptes de comprar-les en una botiga. Es tracta d’una bona iniciativa 
a plantejar de cara al curs que ve. 

 Retirada de tendals al Pati 

El tendals que tenim posats al pati per adequar zones d’ombra durant l’estiu cal 
retirar-los perquè no es facin malbé amb la pluja i poder facilitar també l’esporga 
dels arbres de cara a l’hivern. Quedem 4 pares/mares pel proper dissabte  a les 
10:00 del matí per retirar-los. 

 

TASQUES DE L’AMPA ON CAL AJUDA E IMPLICACIÓ DELS PARES/MARES 

(Si hi ha més d’una persona gestionant els diferents àmbits tots és més fàcil i àgil) 

 

 Gestió administrativa mensual – pagaments BBVA.  

Fer transferències de pagaments proveïdors, girar transferències nòmines 
treballadors, girar quota menjador, poti poti i extraescolars a les famílies. 
Reclamacions. Actualment només hi ha una persona fent això. 

Gestió d’extraescolars 

Persones que anualment gestionin la programació d’extraescolars, ampliar ventall 
d’activitats, recollida d’inscripcions i sol·licituds, contacte amb els docents a 
principi de curs. Seria positiu disposar d’una aplicació online. 

Recollir l’efectiu de poti poti mensualment per registrar-ho a l’excel de tresoreria 
i ingressar-ho al banc. 

Gestió/suport menjador 

Portar les nòmines als treballadors per signar i arxivar-les als arxius de l’AMPA. 
Fer comandes de material que pugui necessitar la Natàlia al menjador (comandes 
online, 3 o 4 a l’any). Donar suport a les cuineres o monitors davant averies a la 
cuina o incidències al menjador. Planificació de menús trimestrals amb la Juani. 

Recollir els fulls d’assistència del menjador per passar-lo a la persona/es que gira 
les quotes menjador. Arxivar els llistat d’assistència (fitxades) dels treballadors. 
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Setmanalment recollir l’efectiu de la Juani (venda tiquets de menjador) registrar-
ho a l’excel de tresoreria i portar-ho a ingressar al banc. Recollir els albarans dels 
proveïdors (ho deixem amb la Juani) i posteriorment revisar les factures. 
Trimestralment portar factures a gestoria per l’IVA. 

Gestió festes o esdeveniments 

Ajudar a la confecció de la carrossa de carnestoltes de l’escola. Actualment no  
tenim cap lloc on muntar-la (taller o garatge) i sempre falta gent. Organitzar 
l’esmorzar del matí. 

Muntar escenari del patge reial per nadal (llum i so), posar llums a l’arbre de nadal, 
col·locar els reis i el tió. Entregar petita panera de Nadal als monitors. Organitzar 
pastorets, fer instàncies municipals. 

Per Sant Jordi, muntar la parada de bon matí (pares de 6è), organitzar algun tipus 
d’espectacle a la tarda pels petits. Organitzar el concurs literari, anar a comprar 
el regals, lliurament de premis i diplomes, recollida parada, classificació de llibres i 
recompte de guanys. 

Organitzar la caminada-arrossada de l’escola, senyalització del recorregut, anar a 
comprar al Gros Mercat aperitiu i avituallament, vendre el tiquets, organitzar 
l’esmorzar, fer instàncies a l’ajuntament, endreçar i recollir després el pati. 

Festa de final de curs. Contractar grup musical/espectacle, organitzar berenar 
pares de 6è. Comiat de 6è. 

Altres feines: 

Gestionar el Facebook de l’AMPA (actualment no te activitat) 

Gestionar les subvencions i justificació que rep l’AMPA dels Ajuntament de Masies 
i Sant Hipòlit. Actualitzar l’assegurança de tots els nens (un cop l’any o si hi ha 
noves incorporacions) 

Fer les actes de les reunions de l’AMPA i ordre del dia (un cop al mes) 

Fer les instàncies a l’Ajuntament quan toca (reservar teatre, pavelló, material per 
festes, etc.) 

Organitzar la documentació d’inici de curs amb l’escola (documentació) un cop l’any. 
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TOTES LES PERSONES INTERESSADES A PARTICIPAR I/O COLABORAR EN 
AQUESTES TASQUES, ens podeu enviar una mail a l’AMPA especificant nom i 
telèfon de contacte o bé ens veiem a la propera reunió de l’Octubre i ens ho 
expliqueu.... 

Les actes i ordres del dia les trobareu a la web de l’escola o bé les rebreu a través 
del grups de whatsapp del vostre curs. 

 

Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Hipòlit a 20 d’Octubre de 2019 
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