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



Tots som AMPA

L’escola aquest any fa 10 anys. Són 10 anys en 
què les famílies de Les Mimoses hem treballat 

per ajudar a l’escola a tirar endavant i a formar 
una forta comunitat educativa.

Els últims en encapçalar l’AMPA han estat 
l’Alícia, en Luisma i la Esther.

MOLTES GRÀCIES!



Tots som AMPA

Enguany fem un canvi de Junta, que 
caldrà votar ara en assemblea.

Però per tirar endavant qualsevol projecte, 
necessitem que mares i pares s’afegeixin 

a l’AMPA. 

Animeu-vos! 

Tots som AMPA!
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Curs 2018-2019



Nova Junta AMPA

La Junta que es presenta pels cursos 2018-2019 i 2019-2020 

és la formada per les següents persones:

Presidència: Belén Gutiérrez

Vicepresidència: Paco Castillo

Tresoreria: Maria Serrat

Secretariat: Maria Solà



Objectius

• Aconseguir major implicació de les famílies en totes 

les activitats AMPA.
 Ens cal col·laboració per les festes, però també per 

gestionar els llibres, a organitzar extraescolars, el 

menjador... 

• Recuperar activitats que es feien en cursos passats.

 Com per exemple, la Festa de l’Esport.

• Assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat.

 Els ingressos de l’AMPA venen per les quotes i per la loteria. 

Cal buscar noves formes de finançament.

• Gestionar l’AMPA de forma transparent.

 Renovarem el blog de l’AMPA per posar tota la informació 

de tot el què fem.

• Reforçar el caràcter d’entitat independent de 

l’AMPA.



Junta 2018-2019

Junta AMPA Les Mimoses 18/19

Presidència: 

Belén 
Gutiérrez

Secretariat:

Maria Solà 

Patricia 
Cano 

Tresoreria: 
Maria Serrat 

Josep 
Gràcia

Consell 
Escolar: 
Sandra 
Núñez

Vocals

Material 
Escolar:
Marta 
Boqué

Coordinació 
delegats:

Anna 
Gràcia

P3: 
Carme 

Illa

P4: 
Montse 
Butjosa

P5: Maria 
Solà

1r: Belén 
Gutiérrez

2n: Anna 
Gràcia

3r: Maria 
Serrat

4rt: 
Jéssica
Pedrós

5è: Olívia 
Mones

6è: 
Helena 
Jiménez

Escola de 
pares

Raquel
Gloria 
Sandra

Extraescolars: 
Patri Cano
Sandra N.
Maria Solà

Rodolf Casas
(aplicatiu inf)

Festes:

Antònia 
Real

Belén
Vanessa
Amparo

Laura Ferré

Menjador:

Luisma
Rosó

Toni Caro

Comunicació 
i web: 

Maria Solà
Antònia 

Muntaner

Projecte
AMPA

Anna Gràcia
Maria Serrat
Noe Iglesias
Antònia Real

Vicepresidència:

Paco Castillo

Loteria de 
Nadal

Alícia Lora

Nota: Les persones que surten sense negreta:

- En el cas de la Junta: Són persones que ajudaran a la secretària i 

tresorera, i que agraïm moltíssim la seva col·laboració.

- En el cas de les vocalies, en negreta les persones responsables de 

cada projecte i que venen a les reunions. 

Tots som igual d’importants!



Projecte AMPA 2017-2019

Grans i Petits: Aprenem

plegats.
Transmetem valors



Projecte AMPA 2017-2019

• L’AMPA cada any té un projecte propi que desenvolupa durant 

tot el curs. Enguany un grup de famílies ens proposen “Grans i 

Petits: Aprenem plegats”, que es durà a terme durant els cursos 
2017-2018 (preparació) i 2018-2019 (execució). 

• Es tracta d’un programa Inter generacional que cerca la creació 
d'espais comuns per a persones de diferents edats amb l'objectiu 
fonamental del coneixement i la construcció mútua.



Pressupost 2018-2019
Comença un nou curs, noves il·lusions



Pressupost 2018-2019

Les Festes són Nadal (inclosos el tió de 

l’escola), Carnestoltes, Festa de 
l‘Esport (recuperada) i final de curs.

El romanent es pot dedicar a 
projectes que surtin ara de 
l’assemblea.

Ingressos

quota socis 2870 €

ajuntament 2000 €

socialització 580 €

loteria Nadal 300 €

total: 5750 €

Despeses

FaPaC + assegurança 600 €

socialització 580 €

agendes 500 €

festes 1000 €

monitoratge 300 €

anglès 300 €

material didàctic 200 €

socialització 1000 €

racons escola 500 €

projecte 400 €

romanent 370 €

total: 5750 €


