
Assemblea ordinària
AMPA

Curs 2016-2017
Dimecres 28 de juny

a les 18:30 hores.



Ordre del dia
1.- Balanç Anual
2.- Aprovació de quota socis 2016-2017
3.- Informació
4.- Precs i preguntes



Introducció
Els estatuts del AMPA indiquen:
- Article 9, apartat 1:
L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària
com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos
entre febrer i novembre, ambdós inclusivament

- Article 8, apartat c:
L’Assemblea General té la facultat d’aprovar el
pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i
també adoptar els acords per a la fixació de la forma i
l'import de la contribució al sosteniment de les
despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per
l'òrgan de govern.



1.- Balanç Anual



1.- Balanç Anual



2.- Quota socis 2017-18

Proposta curs 2017-2018:
Mantenir la quota de socis en 30€ anuals
per família.



3.- Comissió Famílies

• Aniversaris
• Xerrades
• Tertúlia
• Cinemanista
• Maquitroc
• Proposta sortides cap

de semana
• Berenar de germanor

amb famílies noves
• Publicitat i 

manteniment del blog

Som una comissió creada per a atendre les inquietuds i els interessos de 
totes les famílies de l’escola. Potenciem la relació entre famílies.Treballem
perquè tothom se senti part integrant de l’escola i perquè aquesta sigui un 
punt de trobada i de participació que permeti enfortir vincles i compartir 
vivències.

QUÈ FEM?



3.- Comissió
Coordinadora St Andreu

• Participació en l'organització del " PASSEIG 
PER L'EDUCACIÓ " que es fa al febrer

• Participació amb la XIX Trobada de Gegants 
Escolars de Catalunya al mes de maig

• Participació amb les reunions conjuntes amb 
la consellera d'ensenyament del districte 
Blanca Port, per parlar sobre l'escola publica 
al districtre de Sant Andreu, de les seves 
mancances i necessitats.

• Participacio amb un grup de treball 
Coordinadora/ajuntament del districte sobre 
l'escolarització a la secundaria.
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3.- Comissió Biblioteca



3.- Comissió Salut
• Objectiu: promoure la salut a 

l'escola.

• conscienciar a les famílies sobre 
la importància de l'educació 
preventiva.

• promoure les conductes 
saludables.



3.- Comissió Salut
QUÈ FEM?

Tallers dintre de l’aula:
• P3 Higiene de mans

• P4 Mengem fruites

• P5 Higiene dental

• 1er Seguretat Vial

• 2on Higiene postural

• 3er Piràmide alimentària

• 4t Relacions saludables

• 5é Internet Segura

• 6é Canvis físics a 
l’adolescència



3.- Comissió Salut
QUÈ FEM?

Tallers familiars: Exercici físic i 
alimentació.

Xarxa Fem Salut! als centres 
educatius.

La Recepta del Mes.

Informació i notícies sobre salut.
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3.- Comissió Inclusió



3.- Comissió Inclusió

1. Formem part de la Comissió d’inclusió del Districte i del Gam (grup d’ajuda 
mútua inclusiva)    de la que som grup motor.
2. Hem impulsat el debat de l’ara és demà entorn a l’atenció a la diversitat a la 
nostra escola.
3. Hem realizat reunions junt la resta de Comissions inclusives d’altres 
AMPES/AFAS   del       Districte amb la regidora d’Educació del Districte per tal 
d’aconseguir recursos. 
4. Volem col.laborar en el Projecte d’Espai exterior i amb la resta de Comissions 
de l’escola, especialment amb la d’activitats extraescolars.

Donar suport a la comunitat educativa per tal d’aconseguir una inclusió plena 
dels infants i les seves famílies de la qual tots en formem part.  

PRESÈNCIA, PARTICIPACIÓ i PROGRÉS 

Objectiu: 



3.- Comissió Solidaritat

LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT ENS HEM CONSTITUÏT
PER TAL DE POTENCIAR I MANTENIR UNA ESCOLA
SOLIDÀRIA I PARTICIPATIVA AMB EL SEU ENTORN.
TRACTEM D’AFAVORIR L'EMPATIA DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA (I ESPECIALMENT INFANTS I
FAMÍLIES) VERS ALS ALTRES. INTENTEM PROMOURE
EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I D’INFORMAR I
CONSCIENCIAR DE SITUACIONS COMPLICADES QUE
ES VIUEN AL NOSTRE ENTORN



3.- Comissió Solidaritat
QUÈ FEM?
• Participació en la Marató de TV3
• Tallers solidaris (polseres Candela i altres)
• Celebració del dia solidaritat (Banc de 

sang,xerrades-col·loqui, titelles xarxa antirumors, 
xocolatada i karaoke...)

• Elaborar, presentar i guanyar el projecte de la 
construcció de l’escola al Senegal al Premi a la 
Solidaritat i Cooperació Internacional al districte de 
Sant Andreu

• Per elaborar: El projecte de la construcció de 
l’escola de Senegal per presentar a diferents 
estaments (Fons Català de Cooperació i Agència 
Catalana de Cooperació)



3.- Comissió Comunicació
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3.- La MaquiProtesta
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3.- Info Comissions

- Espai Migdia
- Festes
- Infraestructures i Obres
- Activitats Extraescolars
- Natura



5.- Precs i Preguntes


