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Què és una AMPA? (per a nosaltres)

• L’Ampa és l’Associació de mares i pares d’alumnes, i 

el principal objectiu és implicar-nos amb l’escola per 

l’educació dels nostres fills i filles.

• També volem crear una forta Comunitat Educativa a 

Les Mimoses, per treballar plegats: direcció del 

centre, mestres i pares.

• Aquest any ha estat un curs de transició en tots els 
aspectes. Aquesta AMPA ha viscut un canvi de 

direcció de l’escola i la nostra presidència també ha 

estat nova. Tot i això creiem que hem dut a terme la 

majoria dels objectius plantejats a inici de curs.
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Membres de la Junta 2016-2017
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Consell escolar 2016-2017

• Representant AMPA al Consell Escolar:

• Daniel Danès

• Representants Pares i Mares al Consell Escolar 

(escollits a través de les Eleccions al Consell Escolar)

• Cristina Figols

• Laura Ortiz

• Maria Solà 
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Comunicació AMPA amb l’escola i pares i mares.

• Tríptic de benvinguda

• Correu electrònic

• Bústia física a l’escola

• Grups de wp de les classes a través dels delegats.

Memòria AMPA curs 2016-2017



Activitats
Festes i activitats paral·leles



Activitats

Festa de la Castanyada

Data i horaris Divendres 28 d'octubre, a partir de les 
16h

Descripció Festa de la castanyada al pati de 
l’escola. L’AMPA compra begudes i 
castanyes. Pares i mares torren 
castanyes en horari lectiu.

Despesa 136,5 euros en begudes i castanyes 
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Activitats

Nadal

Data i horaris Divendres 21 de desembre, 16h a 18 h

Descripció Xocolatada posterior a la tradicional 

cantada de Nadal dels nens i nenes de 

l’escola. La xocolatada es fa al pati de 

l’escola. També es passa el libdub que 

es va enregistrar la setmana anterior

amb els nens i nenes. 

Despesa La xocolatada s’encarrega a l’Espirall. Es 
fa xocolata sense gluten i una sense 
lactosa.
Gots de plàstic reutilitzables de l’AMPA 
(bombers).
Despesa 243,58 euros
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Activitats

Nadal: Activitats paral·leles

Lid dup Enregistrament d’un video Lid Dup amb 
els nens i nenes de l’escola. Aquest 
video es projecta durant la Fira de Nadal 
del poble i durant la xocolatada post 
cantada de Nadal. No hi ha despesa.

Fira de Nadal Participació a la Fira de Nadal amb un 

taller de nadales. Es projecta el Lid Dup.

No hi ha despesa.

Loteria Es demana a pares i mares de l’escola 
que venguin un talonari de loteria de 
Nadal. Recordar de donar la loteria el 
mes de novembre.
Benefici: 1.145 €
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Activitats

Carnestoltes

Data i horaris Dissabte 4 de març (16 h a les 24 h)

Descripció Participació de les famílies que ho 
desitgessin a la rua de carnestoltes de 
Matorelles. Anem vestits d’egipcis per 
aprofitar les disfresses de l’escola. 
Participació de 80 persones. Es construeix 
un piràmide per dur-la al remolc. 
L’Ajuntament dóna uns diners per ajudar 
les comparses. L’AMPA decideix donar 
aquesta ajuda a la fundació 
Khanimambo. 
Recordar que cal fer instància a 
l’Ajuntament de Martorelles.

Despesa Materials reciclats i voluntariat.
48,45 euros de despesa.
250 euros diners destinats a 
Khanimambo,
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Activitats

Festa de l’Esport – col·laboració amb l’Ajuntament

Data i horaris 10 de juny a partir de les 9 hores

Descripció Divulgació i participació a la Festa de 

l’Esport de l’Ajuntament. Participen les 

activitats esportives extraescolars 

(escacs i futbol)

Despeses No hi ha despeses
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Activitats: cartell
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Activitats

6ª Cursa Les Mimoses – 1ª milla –cross solidària

Data i Horaris Diumenge 11 de juny

Descripció Inscripcions el mateix dia de la cursa a 
partir de les 10.30h . Recorregut dividit en 

tres categories:
PETITS : 350 m

MITJANS : 780 m

GRANS : 1170 m

Aquest any 1era milla-cross solidària 

(fundació Khanimambo) per a tots els 

pares, Preu 2€. 

Nutrexpa dóna lots per regalar als 

participants.

L’Ajuntament ens dóna medalles

Despeses No hi ha despeses.
Donatiu Khanimambo: 38 euros
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Activitats: Plano cursa 2017
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Activitats

Arrossada Les Mimoses – Mestre Pep

Data i Horaris Diumenge 11 de juny

Descripció Arrossada popular que cuina el mestre Pep, pare de 

l’escola. En Pep s’ocupa de tota la teva (amanides i 

paella). Lloguem paella i pala. Sumem 77 adults i 53 

nens. Comprem aprox 36 xibeques, 6 fantes, 6 coles, 30 

aigües, 8 vi blanc i 8 vi negre. Gelats donació del 

Jaume i Daisy (twister).

Preu: Adults 8 euros, nens 6 euros, els no socis tenen un 

suplement de 2 euros

Les famílies han de dur estovalles, plats, coberts i 

tovallons. 

Demanem taules i cadires a l’ajuntament i també que 

ens obrin el quartet de la pista on hi ha neveres.

Mestres i personal del menjador els convida l’AMPA.

Any 2017 venem 934 en tickets

Despeses Ingressos-despeses: 368 euros
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Activitats

Holly Party Final de Curs

Data i Horaris Últim dia d’escola

Descripció Holly party per celebrar el fi de curs, els

beneficis de la qual es destinen a l’ONG 

projecte AMPA.  Es cobra un euro per 

bossa de pols de colors.

Despeses Es compren 500 bosses.
Despeses – ingresos: Despesa de 9,5 
euros (resten 85 bosses en stok)
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Activitats extraescolars
Recerca i coordinació d’activitats de qualitat



Futbol Sala

Destinatari Nens i nenes des de P4 fins a 6è

Data, horaris i preu: Dilluns de 16.30 h a 18 h.
35 euros el trimestre, en efectiu al 
monitor.

Objectius Que els nens i nenes aprenguin a  jugar a
futbol. No es participa a cap Lliga. Es 
celebren 3 partits en total.

Descripció Entrenament de futbol sala al pati de 
l’escola. Entrenador de l’Associació de 
Futbol Sala de Santa Maria.

Espais i material 
utilitzats

Pati de l’escola. El material el porta el 
monitor.

Valoració Bona, però només participants de p4 a 
1r. Total de 8 nens. 

Activitats extraescolars
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Curs de Natació

Destinatari Nens i nenes des de P3 fins a 6è

Data, horaris i preu Dimecres de 17:45 a 18:30 h.
90 euros el curs (transferència AMPA)

Objectius Que els nens i nenes aprenguin a nedar.

Descripció Curs de natació amb el personal tècnic 
dut a terme a les instal·lacions del 
poliesportiu de Sant Fost.

Espais i material 
utilitzats

Poliesportiu Can Lladó.

Valoració Trobem que s'apunten nens fins a 3r com 
a molt. Però està molt ben valorada. 

Activitats extraescolars
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Curs d’Escacs

Destinatari Nens i nenes des de 1r fins a 6è

Data, horaris i preu Dijous de 16:30 a 17:30 hores.
20 euros al mes (domiciliació)

Objectius Que els nens i nenes aprenguin a jugar a 
escacs, amb tot el que aquest esport 
aporta.

Descripció Curs d’escacs amb un monitor. Usen 
també pantalla de la classe. Empresa 
JaqueMemory.

Espais i material 
utilitzats

Aula de l’escola

Valoració Un 9 nens apuntats.

Activitats extraescolars
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Curs Anglès Kids and Us

Destinatari Nens i nenes des de P3 fins a 6è

Data, horaris i preu Migdies.
52 euros al mes (12€ menys que al seu
centre). 
Material: 61 euros

Objectius Que els nens i nenes aprenguin anglès.

Descripció Curs d’anglès mètode Kids and Us.

Espais i material 
utilitzats

Material del proveïdor i aules de l’escola.

Valoració 33 nens. En general bona valoració.

Activitats extraescolars
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Reforç Anglès Reforç Oral d’Anglès

Destinatari Nens i nenes des de P3 fins a 6è

Data, horaris i preu Migdies.
Preu 130€ el curs. L’AMPA subvencional 
amb 500€ per tots els alumnes, per tant 
els pares paguen 118,9€ (dos rebuts de 
59,45).

Objectius Que els nens i nenes repassin l’anglès 
oral de l’escola.

Descripció Amb els mestres de Kids and Us reforcen 
l’anglès oral de manera lúdica.

Espais i material 
utilitzats

Material del proveïdor i aules de l’escola.

Valoració 45 nens. En general bona valoració.

Activitats extraescolars
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Aportacions a l’escola
On no arriben les institucions, arriba l’AMPA



Material racons de Matemàtiques

Descripció: Materials necessaris per fer les
matemàtiques de manera manipulativa i 
experimental per cicle inicial. 
La nova direcció de l’escola es troba 
amb un projecte de “racons de 
matemàtiques” aprovat i sense diners 
per dur-lo a terme per un malentès. 
Demana a l’AMPA que subvencioni 
aquest projecte i en Assemblea 
s’aprova. 

Despesa 1.840,16 euros

Aportacions AMPA a l’escola
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Compra de mosquiteres

Descripció La cuina de l’escola és un lloc molt 
calorós, però per normativa no poden 
estar amb la porta oberta. 
Durant els mesos d’estiu s’obren les 
finestres de les aules i els mosquits piquen 
molt els nens. 
Per aquestes raons es van instal·lar 
mosquiteres a la porta de la cuina i a 
una finestra de cada aula. Aquesta 
despesa s’aprova en Assemblea.

Despesa 1.807,53euos

Aportacions AMPA a l’escola
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Regals de Nadal per cada classe

Descripció Cada any l’escola demana que
subvencionem els regals que el tió caga 
per cada classe.

Despesa 226 euros

Aportacions AMPA a l’escola
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Pintar xarranques als patis de l’escola

Descripció El mestre d’Educació Física demana a 
l’AMPA que es pintin unes xarranques al 
pati per tal els nens i nenes aprenguin 
altres jocs dinàmics. Un grup de pares i 
mares voluntaris pinten aquestes 
xarranques durant els dies de les 
colònies.

Aportacions AMPA a l’escola
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Pintar els murs dels patis de l’escola

Descripció A iniciativa d’uns pares i mares de P4, es 
decideix subvencionar la pintura per 
pintar els murs dels patis de l’escola per 
tal siguin més bonics. Aquest inici de curs 
s’ha continuat.

Despesa 424,12 euros



Projecte AMPA 2016-2017

FUNDACIÓ 
KHANIMAMBO
Transmetem valors



Projecte AMPA 2016-2017

• L’AMPA cada any té un projecte propi que 

desenvolupa durant tot el curs. Enguany hi havia 

pressupostats 1.000 euros per aquesta partida. Però 

davant la necessitat de l’escola de rebre subvenció 

pel projecte de “racons de matemàtiques” es va 

decidir aportar aquests diners a aquesta demanda. 

• Tot i això l’AMPA de l’escola ha volgut dur a terme un 

projecte propi: col·laborar amb la FUNDACIÓ 

KHANIMAMBO que ajuda a l’escolarització de nens a 

Moçambic.

• D’aquesta manera expliquem als nostres nens i nenes 

altres realitats i ajudem a una fundació que 

proporciona escolaritat a nens i nenes que d’altra 

manera no podrien anar a l’escola.
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Projecte AMPA 2016-2017

• FUNDACIÓ KHANIMAMBO

• Missió: ajudar els nens i nenes de les zones més 
desafavorides de Moçambic per tal gaudeixin d’una 
infància digna i puguin construir-se un futur.

• Visió: Actuar per millorar les condicions de vida dels 
infants, formant-los a través de l’educació i de l’amor, 
fomentant la unió familiar com a nucli central del seu 
creixement i integrant-los a la seva comunitat per 
afavorir el desenvolupament.

• Valors: Creuen en la proximitat, transparència i tracte 
directe amb els col·laboradors, en el respecte i la 
integració, en l’esforç i la responsabilitat de tots. 
Busquen somriures, el costat positiu i optimista de la 
cooperació. Son una ONG jove, amb força, fresca i 
plena d'il·lusió. Actuen amb plena independència 
política i religiosa.
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Projecte AMPA 2016-2017

• FUNDACIÓ KHANIMAMBO

• Els infants de l’escola i de la fundació s'han posat en 
contacte per explicar-se on viuen, com és la seva 
escola, on juguen... I això ho han fet a través de cartes, 
dibuixos i vídeos. També han fet una vídeo conferència 
a través d’Skype. A la festa de final de curs els nens 
vàren cantar cançons típiques de Moçambic. 

• Diverses activitats dutes a terme aquest curs 16/17 han 
estat per recaptar diners per aquesta fundació.

• 288 euros

• Tan l’escola com l’AMPA considerem que ha estat un 
bona experiència i plantegem la possibilitat de repetir 
aquesta col·laboració l’any vinent. A decidir en 
Assemblea.

Memòria AMPA curs 2016-2017



Projecte AMPA 2016-2017

• FUNDACIÓ KHANIMAMBO
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Resum de despeses i 

ingressos
Què ha costat cada cosa



Resum de despeses i ingressos curs 2016-2017
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Despeses

Agendes+carpetes P3 417,50 €

Assegurança 419,08 €

Quota Fapac 133,66 €

Festes 438,03 €

Castanyada136,50 €

Nadal xocolatada243,58 €

Carnestoltes48,45 €

Holi party9,50 €

Monitoratge assemblea 40,93 €

Inversió escola 4.297,81 €

Ajuda escola Racons 1.840,16 €

Mosquiteres+porta cuina 1.807,53 €

Tió226,00 €

Pintures pati424,12 €

Subvenció Reforç anglès 500,00 €

Despeses bancàries 22,00 €

Romanent socialització 2.850,00 €

Donació Khanimambo 288,00 €

TOTAL SORTIDES 9.357,01 €
ENTRADES - SORTIDES= 79,09 €

Ingressos

Loteria de Nadal 1.200,00 €

Quota Socis 3.080,00 €

Quota Socialització 

llibres 2.850,00 €

Subvenció Ajuntament 2.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 9.130,00 €



Pressupost 2017-2018
Comença un nou curs, noves il·lusions



Pressupost 2017-2018

Memòria AMPA curs 2016-2017

Ingressos

Loteria 

(5€ per dècim, 60 dècims) 300,00 €

Quota Socis

3.080,00 

€

Quota Socialització llibres

2.850,00 

€

Subvenció Ajuntament

2.000,00 

€

TOTAL INGRESSOS

8.230,00 

€

Despeses

Agendes+carpetes P3 500,00 €

Assegurança+Quota Fapac 550,00 €

Festes d'Escola i d'AMPA 1.000,00 €

Castanyada

Tió escola

Carnestoltes

Festa Final de Curs

Subvenció Ajuntament

Socialització llibres 1.000,00 €

Subvenció Reforç Anglès 500,00 €

Racons Medi Escola 500,00 €

Projecte racons escola (aportació AMPA) 1.330,00 €

Socialització llibres 2850,00 €

TOTAL SORTIDES 8.230,00 €
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Estat de comptes AMPA

Comptes de l'AMPA :

Saldo compte corrent ( 17-11) 20.025,62 €

Provisió estris i cuina 6.000,00 €

Saldo provisió cuina 14.025,62 €

Falta pagar:

* llibres 7.000,00 €

* Piscina 3.150,00 €

Despeses pressupost 2017-2018

* Festes d'Escola i d'AMPA 1.000,00 €

* Kids and us Reforç anglès 500,00 €

* Conveni racons 500,00 €

* Assegurança 300,00 €

*Projecte racons escola (aportació AMPA) 1.330,00 €

ROMANENT REAL 245,62 €

* Com a ingressos restaria pendent la venda de la loteria i Qualsevol projecte que es faci per recaptar

diners.

Saldo compte de socialització Saldo compte de socialització 9.209,00 €



Tots som AMPA
Tots som pares i mares de l’escola



Tots som AMPA
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Però per a fer tot això ens calen més 
mares i pares que s’afegeixin a 

l’AMPA. 

Creem un grup de mares i pares que 
treballem plegats per passar-ho bé 

amb els nostres fills i filles.

Animat! 

Tots som AMPA!
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Tots som AMPA
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