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AMPA (AFA) Escola Catalunya



AMPA Escola Catalunya

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta assemblea anterior.
 
2. Presentació AMPA.

3. Presentació Comissions

4. Funcionament Acollida/Menjador/Extraescolars (Monitaula).

5. Tancament econòmic curs 2019-2020

6. Pressupost 2020-2021

7. Aprovació nou règim intern

8. Precs i preguntes

AMPA Escola Catalunya



AMPA Escola CatalunyaLectura i aprovació acta assemblea anterior
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AMPA Escola Catalunya

Raons per les quals l’AMPA ha d’existir:

1. Les activitats extraescolars i acollides.

2. Participació al consell escolar, vetllant per les famílies. 

3. Canalització de propostes cap a la direcció de l’escola.

4. Perquè l'educació dels nostres fills/filles  és el més important i és la nostra 
responsabilitat.

5. Participa activament per crear una escola millor. 

6. Una AMPA (AFA) forta és sinònim d’una escola activa que cuida la seva 
comunitat educativa i els futurs alumnes.

Presentació AMPA



AMPA Escola Catalunya

Quines comissions tenim?:
1. Comissió Direcció

President: Ruben Pasadas; Vice-president: Pablo Giménez;  Tresorer: Dani Granados;  Secretària: Ester Bobi

2. Comissió Econòmica
Dani Granados

3. Comissió Extraescolar
 Pablo Giménez; Marta Santos; Dani Granados

4. Comissió Pedagògica
 Pablo Giménez; Txell Sala; Eugenia García

5. Comissió Menjador
 Pablo Giménez; Marta Santos; Dani Granados

6. Comissió Web 
Beatriz Férriz

7. Comissió Casals: 
Rodrigo Barahona

8. Comissió Comunicació i Dades
Norma Diaz; Beatriz Férriz

9. Comissió Projectes
Ruben Pasadas; Pablo Giménez

10. Comissió Festes
------------------

Presentació Comissions 



AMPA Escola CatalunyaFuncionament Acollida

De 7.30h a 9.00h 
De 8.00h a 9.00h
De 16.30h a 17.00h 

• ENTRADA PER LA PORTA DEL PÀRQUING   •VENTILACIÓ

•PRESA DE TEMPERATURA   •MASCARETA POSADA / RENTAT DE  MANS 

/GEL HIDROALCOHÒLIC  •DISTÀNCIA DE SEGURETAT (GRUPS 

ESTABLES)

Inscripció i preus:  https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/acollida/

ACOLLIDA

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.monitaula.com%2F&psig=AOvVaw0yE2z9klHQy0Ldtq_CQ8Mc&ust=1602694677707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi47YmFsuwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/acollida/


AMPA Escola CatalunyaFuncionament Menjador

Inscripció i preus:  https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/acollida/

•PRIORITZACIÓ D’ALIMENTS DE TEMPORADA I DE PROXIMITAT 

•INTRODUCCIÓ DE PROTËINES VEGETALS

•ELABORACIÓ DE MENÚS ESPECIALS (INTOLERÀNCIES, AL·LÈRGIES)

•Infantil dinen a classe (P3- P5)  

•Primària en dos torns: 1r-3r-5è /2n-4t-6è

•Mascaretes/Higiene de mans/Distància seguretat/Grups estables

•Higienització de taules i cadires entre serveis 

•Ventilació

•Es prioritzen les activitats a l'aire lliure

https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/acollida/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.monitaula.com%2F&psig=AOvVaw0yE2z9klHQy0Ldtq_CQ8Mc&ust=1602694677707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi47YmFsuwCFQAAAAAdAAAAABAD


AMPA Escola CatalunyaFuncionament Menjador

Informació, inscripcions i menús:

https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/menjador/

https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/menu-mensual/

  
Coordinadora: Núria García →  645 16 39 31 (Whatsapp sense horari o trucada 9.30-11.30h. 

e-mail: menjadorcatalunya@monitaula.com)

E-mail de la comissió de l'AMPA (AFA): menjador@ampacatalunya.cat

https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/menjador/
https://ampacatalunya.cat/menjador-i-acollida/menu-mensual/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.monitaula.com%2F&psig=AOvVaw0yE2z9klHQy0Ldtq_CQ8Mc&ust=1602694677707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi47YmFsuwCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:menjadorcatalunya@monitaula.com


AMPA Escola CatalunyaFuncionament Extraescolars

•EXTRAESCOLARS EXTERNES QUE GARANTEIXEN MESURES DAVANT EL COVID-19

•ES DEIXEN DE FER EXTRAESCOLARS DINS DE L’ESCOLA, PER NO PODER MANTENIR 

ELS GRUPS ESTABLES

Informació i preus:  

https://ampacatalunya.cat/extraescolar/

https://ampacatalunya.cat/extraescolar/extraescolars-curs-2020-2021/

E-mail de la comissió de l'AMPA (AFA): extraescolars@ampacatalunya.cat

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.monitaula.com%2F&psig=AOvVaw0yE2z9klHQy0Ldtq_CQ8Mc&ust=1602694677707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi47YmFsuwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://ampacatalunya.cat/extraescolar/
https://ampacatalunya.cat/extraescolar/extraescolars-curs-2020-2021/


AMPA Escola CatalunyaTancament econòmic curs 2019-2020 



AMPA Escola CatalunyaPressupost  curs 2020-2021 



AMPA Escola CatalunyaRègim intern: Ideari

El nostre ideari:
La nostra associació es regeix pels següents valors:

Solidaritat: treballem pel bé del conjunt de la comunitat educativa de forma solidària i altruista.

Respecte: cap al medi ambient, a l’entorn, als companys. Defensem l’ecologia sostenible i el medi ambient.

Inclusió social: no discriminem per sexe, orígens, creença o diversitat funcional i/o social.

Som feministes i antifeixistes.

Som apartidistes i laics.

Som defensors de la llengua vehicular catalana, així com defensors de la cultura i les tradicions.

Som assemblearis.

Apostem per un futur digital on les TICS puguin desenvolupar tot el seu potencial.

CREIEM EN UNA COMUNITAT EDUCATIVA CREATIVA AMB VISIÓ DE FUTUR



AMPA Escola Catalunya
PROJECTE PATI: 

1. WERENS 2019 - 2021  CONTINUACIÓ
Espais: 

Mur va de l’edifici d’infantil. fins al gimnàs. Cursos de cicle mig, cada nen, 
o dos nens, creen un personatge fantàstic que després es reprodueix al mur.

Pati infantil és crea un mural a la pared frontal i lateral del pati d’infantil, 
fins ara el mural més gran pintat en una escola

Pared gimnàs - Continuació projecte, més de 100 m2 de pared que pintaran els alumnes de 4rt, 5è i 6è.

2. JARDÍ BOTÀNIC PATI
Espai natural on fer activitats a l’aire lliure, rodejats de diferents plantes mediterrànies, oferint una alternativa
als esports de pilota incloent el banc de l’amistat. Inclou bancs i l’espai de lectura. 

3.  PROJECTE COVID-19
Projecte participatiu per a la comunitat educativa on es destinarà una part del pressupost anual per paliar 
els efectes del COVID-19. 

Projectes 2020-2021 



AMPA Escola Catalunya
PROJECTE COMISSIÓ PEDAGÒGICA:

Objectius:
- Fomentar la implicació de les famílies amb l’escola i amb l’AMPA (AFA). 
- Potenciar les activitats conjuntes pares-fills.
- Donar eines a les famílies per l’educació dels seus fills.
- Fomentar el valors que proposa l’escola. 

1. XERRADES I TALLERS GRATUÏTS ONLINE: Una activitat mensual de temàtica variada d’octubre a maig. 
S’estan valorant els següents tipus de tallers:

●  Com afrontar la nova normalitat - 28/10/2020
●  Nutrició
●  El dol
●  Plataforma Classroom - 04/11/2020
●  Fer un bon ús de les pantalles
●  Processos d’aprenentatge a casa
●   Diversitat
●   Canvis hormonals
● I d’altres iniciatives a concretar
 

Projectes 2020 - 2021 

Segueix-nos a Instagram!
@racofamiliarampacatalunya



AMPA Escola CatalunyaCASALS

PROJECTE COMISSIÓ CASALS:

El casal és un espai de trobada que es realitza a l’escola, de caràcter lúdic-educatiu on els infants poden gaudir d’activitats de lleure durant els períodes 
no lectius. 

Des del curs 19-20 hem fet un acord amb l’associació sense ànim de lucre LaTaca per dur a terme tota l’oferta de casals a la nostra escola, a partir de les 
bones valoracions obtingudes.

• Els dies de lliure elecció (descartats per aquest curs perquè als darrers anys no hi havia demanda, i pel context de la pandèmia).
• Els Mini-casals de Nadal i de Setmana Santa 
• El casal d’Estiu

“La feina de la comissió consisteix en retroalimentar i aprovar les
propostes (continguts, preus, horaris, etc.) que ens fa LaTaca,

coordinar temes de permisos i acords amb altres agents implicats
(escola, ajuntament, etc.), difondre i informar a les famílies, i fer

seguiment/avaluació del servei i de les incidències.” 

 



AMPA Escola CatalunyaPrecs i Preguntes



GRÀCIES
AMPA Escola Catalunya


