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0. Presentació

Aquesta Memòria d’Activitats respon al mandat dels estatuts de l’AMPA del CEIP 

Diputació de redactar-ne una cada any. 

1. Funcionament de l’AMPA

D’acord amb els estatuts d’aquesta Associació, els òrgans de govern de l’AMPA 

són l’Assemblea General i la Junta Directiva. L’Assemblea General es reuneix 

com a mínim un cop l’any entre novembre i febrer. La Junta Directiva es reuneix 

el primer dilluns de cada mes i, encara que els estatuts parlen d’un mínim de 

4 membres, les portes de la reunió estan obertes a qualsevol pare que hi vulgui 

assistir, i a aquest efecte se’n fa publicitat.

2. Situació 

Tots sabeu quina és la situació econòmica del país i no ens volem estendre en 

aquesta qüestió sinó és per dir que l’AMPA no es aliena a aquesta situació. La 

retirada de les subvencions tant en activitats extraescolars con en l’acollida i  

reducció de les beques menjador, han fet que la nostra AMPA hagi patit també 

uns resultats negatius. Aquests resultats negatius no posen en perill l’AMPA ni les 

funcions ni activitats per la que està creada però sí alerten de que hi ha mesures 

que s’han de prendre si no es vol perdre tot allò que s’ha guanyat amb tots aquests 

anys de seny i cura dels pressupostos.

També ens volem referir aquí a la situació política del país, amb un partit que 

amb la llei WERT(LOMCE) vol destruir un model d’èxit amb la inmersió lingüística, 

i canviant la llengua vehicular. Però no només això sinó també ficant mà en els 

Consells Escolars de centre a on seran només informatius i pujant l’autonomía del 
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director, entre d’altres coses.

3. Activitats ordinàries

3.1 Activitats extraescolars i esportives

Una de les finalitats de l’AMPA és programar les activitats extraescolars i 

esportives. La part no docent de les activitats que es duen a terme a l’escola 

són gestionades per dues empreses: Xaranga i Esport Viu. L’AMPA transmet les 

preocupacions de les famílies a qui representa i mira de solucionar i millorar les 

incidències que poden anar sorgint, així mateix proposa i suggereix novetats. En 

aquest sentit, les famílies poden comunicar-se amb la Junta de l’AMPA a través del 

correu: correu@ampa-diputacio.com.

3.2 Festes

A la nostra escola es considera essencial la formació acadèmica, com és evident, 

però també es treballen les festes com a part de l’educació dels nostres fills i 

és en aquests moments quan tota l’escola treballa junta, des dels més grans fins 

als més petits. Les famílies no podem participar en la formació acadèmica, però 

sí que participem en totes les festes de l’escola, organitzant, aportant diners, 

col·laborant, proposant idees... Els nostres fills en gaudeixen... i nosaltres també, 

i tenim unes quantes festes per no avorrir-nos: festa de benvinguda de P3, oncle 

Buscall, Carnestoltes, Festa d’Aniversari  i Festival Extraescolars. 

L’AMPA subvenciona la major part d’aquestes despeses, però és gràcies a molts 

pares (ja siguin de la Junta o no) que es poden dur a terme aquestes festes, ja 

que col·laboren de moltes maneres possibles: amb mitjans personals (ajudant al 

Oncle Buscall i al Carnestoltes), treballant a les festes (fent tallers de maquillatge, 

inflant globus, repartint coques, col·locant coses, recollint-les, rentant, fent i 

repartint les bosses amb els obsequis), organitzant detalls (comprant material, 

vigilant perquè en tot moment hi hagi un clima festiu però respectuós, aconseguint 
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obsequis per poder repartir als nens...).

3.3 Escola de Pares (Xerrades)

El dilluns dia 6 de maig va tenir lloc la xerrada organitzada per l’AMPA de l’escola 

sobre l’autoestima infantil a la que estaven convidades totes les famílies de 

l’escola així com les famílies de les AMPA de la Xarxa d’AMPA de l’Eixample de la 

que formem part.

4. Activitats extraordinàries

L’AMPA, a part de les activitats normals del seu funcionament, sempre procura 

tenir propostes extraordinàries de millora i durant aquest curs van ser les següents:

4.1 Fira tot a 1 euro

Un any mes es va celebrar la Festa de l’aniversari de l’escola i en aquest marc vam 

desenvolupar la Fira. Aquest any es van recaptar 310€ que es van donar a la ONG 

de veí a veí complint amb l’intent de fer més present la nostre escola al barri i 

connectar-nos amb l’entorn social.

 

4.2 Relacions externes

Aquestes relacions amb les organitzacions del nostre entorn es concreten amb la 

col·laboració amb la recollida de menjar al NADAL, la donació del que es recull a 

la Fira 1€ a alguna ONG, amb la nostra relació i presencia a la Junta Territorial de 

BCN de la FAPAC, a la Xarxa d’AMPA’s de l’Eixample, en la participació en AMPA’s 

Eixample es mou.

Aquests últims en un intent d’allargar la col·laboració amb les escoles públiques de 

tot el districte de l’Eixample per compartir experiències i compartir recursos, en 

aquest marc s’han donat per exemple: la Xocolatada per l’escola pública a on els 

nostres tabalers van participar, i reunions directes amb el Consorci d’Educació per 

resoldre temes concrets sobre l’educació, equipaments, etc., participació a traves 

de la Xarxa al Consell Escolar Municipal.
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També vam signar per donar suport a RecreantCruïlles pel projecte d’utilització pel 

barri de l’espai de Germanetes.

4.3 Recollida de taps.

Un cop més la solidaritat de la nostra associació ha fet que puguéssim col·laborar 

en alguns projectes del barri amb la recollida de taps que sense costar res a l’AMPA 

generen sinergies i ens fa ser més presents al barri.

5. Mitjans personals

D’acord amb els estatuts són socis de l’AMPA les mares-pares i, en el seu cas, els 

tutors legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la voluntat de ser-

ho.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de 

l’Associació i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

La Junta Directiva està formada per un mínim de 4 membres, tot i que ja s’ha 

dit que tradicionalment es deixa la porta oberta a tothom que hi vulgui assistir. 

Els càrrecs coberts són el de president, Sergi López; sots-presidenta, Neus Badía; 

tresorer, Jordi Mateu, i secretari, Fran Moriche.

6. Mitjans econòmics

6.1 Ingressos

Els ingressos de l’Associació provenen de les quotes dels socis, de les subvencions, 

de la venda d’equips esportius i de les activitats extraescolars.

6.2 Despeses

Les despeses de l’Associació corresponen als monitors dels tallers; als monitors 

de les sortides, a les aportacions a les colònies que tots els nens de l’escola fan 

en durant el curs escolar, al viatge de final de curs de 6è; a les quotes de la 

FAPAC; al material d’oficina, de l’escola i informàtic; a les festes; a les activitats 
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extraescolars.

6.3 Avaluació de la tresoreria.

Aquest any ha sigut el primer en molts que s’han produït pèrdues, com a 

conseqüència de la pujada d’IVA absorbida per l’AMPA, nul·les subvencions, 

baixada dels ingressos de les activitats extraescolars, tot i l’esforç en contenir la 

despesa (eliminació del Karaoke del Carnestoltes i del taller de Circ en la Festa de 

l’Escola, atura la subvenció del sopar de pares). No està en perill la tresoreria de 

l’AMPA però si que s’hauran de fer alguns ajustaments.

6.4 Projectes finançats

La política de l’AMPA sempre ha estat col·laborar de la millor manera possible en 

les inversions que calen per a millorar l’escola. 

Altres anys, s’ha pogut col·laborar a sufragar les despeses de l’equip de so del 

gimnàs, l’equip de so del menjador, la megafonia del pati poliesportiu, les 

instal·lacions de l’aula d’informàtica, l’aire condicionat de la sala d’informàtica, 

els llitets per als nens de P3, les cassetes del pati dels petits, les cistelles de 

bàsquet, les porteries de futbol, la pintura de la planta baixa de l’escola... Això és 

i serà possible sempre que es dugui a terme una política pressupostària seriosa on 

prevalguin els interessos generals i es vetlli per fer millor cada dia la nostra escola 

que ha estat i ha de seguir estant la casa de tots.

Aquest any no ha estat possible cap inversió en equipaments, tot i que s’ha hagut 

de fer el manteniment a principi de curs d’algunes aules i mobles de l’escola on 

alguns pares han vingut i els han fet ells mateixos. 

Anotar en aquest capítol que a través de la participació de l’AMPA en un concurs de 

Facebook vam guanyar un microscopi que ja s’està fent servir en el laboratori.

7. Agraïments 
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Des de l’AMPA es vol agrair la dedicació que esmercen els professionals tant de 

l’ensenyament com del monitoratge amb els nostres fills, perquè tots tenim un 

objectiu comú: el benestar dels nostres fills, i sense una actuació coordinada i 

cordial això no seria possible. I aquí hem de fer una menció especial al que va ser 

director de l’escola durant molts anys i que finalment va deixar el càrrec l’any 

passat encara que estem segurs que podrem seguir comptant amb el seu suport i 

consell. Gràcies Josep Rosich.

També volem agrair a aquells pares voluntaris, que durant tots aquests anys ens 

han donat suport i ens han ajudat a dur a terme tota aquesta tasca, la major part 

del temps d’una manera anònima i callada, fent que tot el que s’ha indicat en 

aquesta memòria fos possible. Tot aquest esforç normalment passa desapercebut, 

però cal tenir en compte que algú ho ha de fer perquè hi hagin resultats. Totes 

aquestes col·laboracions són necessàries i ens agradaria que se seguissin produint i, 

si fos possible, que n’hi haguessin més. 

Al cap i a la fi escola som tots i entre tots la fem més gran cada dia. 

www.ceip-diputacio.com                                                                             correu@ampa-diputacio.com           


