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Ara fa una any, l’Assemblea General de l’AMPA va escollir l’actual junta de l’entitat. Creiem que ha arribat 
el moment de compartir un primer balanç, fixar nous reptes de futur i, tal com ens vam comprometre, 
reorganitzar els càrrecs per potenciar la participació i seguir enfortint, dia a dia, l’associació.
 
D’aquest darrer curs, valorem molt positivament algunes iniciatives com:
•   La Ciona ha sortit al carrer per primera vegada i ha participat a les festes majors de Sant Antoni i 

l’Esquerra de l’Eixample. 
•  Ja tenim delegades! Durant el curs 2016-17 van començar a treballar als tres cursos de Cicle Infantil i 

esperem consolidar-les a tots els cursos.
•  Hem aconseguit l’ampliació de la vorera gràcies a la feina de la Comissió de Mobilitat i en col·laboració 

amb altres AMPES del barri.
•  La Comissió d’Extraescolars, amb el vistiplau de la darrera Assemblea General, ha realitzat canvis en la 

gestió de les activitats: ha incorporat una empresa homologada per les activitats esportives, fet que 
ha permès que les famílies puguin accedir a les subvencions municipals que ofereix l’Ajuntament de 
Barcelona.

•  La Comissió de Festes i Cultura ha organitzat diferents tallers on hi han participat prop de 70 famílies, 
fet que ha dinamitzat les festes i sobretot la participació. També ha introduït la música en directe a 
les festes.

 
Iniciem el nostre segon any amb nous reptes i novetats!. T’hi vols sumar?
 
L’AMPA funciona a través de comissions que recullen i treballen les iniciatives i idees més embrionàries 
i les transformen en projectes que es consensuen a través de la junta o en l’Assemblea i en col·laboració 
amb l’escola. 
 
Les comissions intenten recollir el neguit i les necessitats dels tres eixos que entenem que han de guiar 
la nostra actuació.

· Escola (Extraescolars, Menjador i Espai Migdia) 
· Família (Festes i Cultura, Delegades i Acollida i Pedagògica) 
· Barri (Mobilitat i Relacions Exteriors)

 
A més,  tenim comissions que garanteixen el propi funcionament de l’AMPA (Coordinació, Comunicació 
i Econòmica-Administrativa). 
 
Les comissions tenen un funcionament independent i es troben una vegada al mes a través de les 
juntes obertes on es coordinen totes les activitats. 

SEGUIM!
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TASQUES I REPTES DE LES COMISSIONS
 

Comissió de Festes i Cultura 
•  Tasques: Organització de festes i activitats culturals obertes a la participació de les famílies per 

potenciar el sentiment de pertinença a l’escola.
•  Reptes per aquest curs: Aconseguir que les classes organitzadores de les festes de Carnestoltes i 

la festa de l’escola s’impliquin tant en la fase de creació com en la d’execució. Trobar ponts entre 
l’escola i les famílies mitjançant les activitats proposades en les diferents festes i activitats.

•  Membres: : Ana Alcahud (Vocal), Marcela Quintero (Vocal), Maria Calvo, Lourdes González, Sònia 
Molina, Bàrbara García, Ariadna Giulabert i Mireia Baquero.

•  Colla Gegantera: Montse Zarco, Mònica Bori, Anna Güerri, Anna Pinter, Anna Castellví, Anna Ribó, 
Berta Fernández, Maria Calvo, Lourdes González, Jéssica Valls.

Comissió d’Extraescolars 
•  Tasques: Gestionar les Extraescolars i Acollides que organitza l’AMPA.
•  Reptes per aquest curs: Elaborar un projecte musical, introduir la robòtica, fer seguiment dels canvis 

en les extraescolars esportives introduïts aquest mateix curs, simplificar el procés d’inscripcions i 
facilitar que més famílies s’acullin a les subvencions.

•  Membres: Eva Masses (Vocal) , Iolanda Arnal, Anna Casanovas, Lluís Riudavets.
 

Comissió de Menjador i Espai Migdia
•  Tasques: Aportar propostes orientades a fer del temps de menjador un espai més col·laboratiu per 

al conjunt d’infants que fan ús d’aquest servei.
•  Reptes per aquest curs: Consolidar la comissió i seguir donant visibilitat a aquest espai.
•  Membres: Elena Sánchez (vocal), Laura Gonzàlez, Lola Sánchez; Mireia Cirera, Montse Zarco, Anna 

Pinter, Guillem Puig, Ida Mauro, Lidia Muelle, Isabelle Torallas.
 

Comissió Pedagògica i d’Acció
•  Tasques: Generar debat, reflexió i acció al voltant de diversos aspectes pedagògics i educatius. 

Organitzar accions formatives dirigides a mares i pares. Donar suport a l’escola en la dinamització de 
la biblioteca.

•  Reptes per aquest curs: Programar accions formatives i treballar conjuntament amb l’escola en 
la definició i execució d’accions i projectes per tal d’impulsar la biblioteca com un agent actiu i 
transformador dins la Comunitat Escolar.

•  Membres: Mireia Cirera (vocal), Denisse Dahuabe, Isabelle Torallas, Jaume Abella, Maria Calvo, Mireia 
Fuster, Toni Pou.
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Comissió de Delegades i Acollida
Per al curs 2017-18, la comissió d'Acollida passarà a formar part de la de Delegades, amb la qual el curs 
passat va treballar de la mà, i de la que en va ser origen quan encara no hi havia delegades de classe.
•  Tasques: Participar a la Jornada de Portes Obertes, participar a la Festa de Benvinguda de les famílies 

de P3, i gestionar el correu participa@ampa-diputacio.com.
•  Reptes per aquest curs: Aconseguir delegades per tots els cursos i seguir millorant les acollides 

de les famílies noves. Repensar, juntament amb l'escola, la Jornada de Portes Obertes i replantejar, 
juntament amb Festes, la participació de les famílies.

•  Membres: Anna Pinter (vocal), Lidia Muelle (vocal), Delegades de cada curs.
 

Comissió de Mobilitat i Relacions Exteriors
•  Tasques: Ajudar a la Direcció en els aspectes de l’edifici de l’escola susceptibles de millora. Moviment 

de persones, confort tèrmic i acústic. Relacionar-se amb entitats i altres escoles del barri. Incidir a les 
millores que l’Ajuntament proposa pels espais públics propers a l’escola.

•  Reptes per aquest curs: Acabar de seguir les obres d’ampliació de la vorera i retirada del quiosc. 
Treballar en el projecte “OMBRES” que ajudi a aconseguir més espais ombrejats als patis de l’escola. 
Finalment, treballar amb el Districte i l’Institut Viladomat la millora de la tanca entre els jardins d’Emma 
i l’institut, per tal d’aconseguir un espai més gran i d’ús flexible.

•  Membres: Jordi Sabater (Vocal), Eduard Muntaner, Conxi Blanco, Guillem Puig, Vicente Ortega.
 

Comissió Econòmica i Administrativa
•  Tasques: Elaboració de pressupostos, seguiment de comptes, gestió d’assegurances, impostos.
•  Reptes per aquest curs: Explicar com funciona econòmicament l’AMPA i simplificar-ne el funcionament.
•  Membres: Laura González (tresorera), Lluís Riudavets, Ernest Rull.
•  Grup de treball per la recerca de finançament i subvencions: Mireia Cirera, Ernest Rull i Isabelle 

Torallas.
 

Comissió de Comunicació
•  Tasques:  Comunicar tot el que està relacionat amb l’AMPA, l’escola i l’entorn a través de tots els 

canals existents (blog, mailing, twitter i facebook).
•  Reptes per aquest curs: Fer una revista en paper conjuntament amb l’escola.
•  Membres:  Marc Camallonga (vocal), Montse Plana, Jordina Reinon, Gustavo López, Irene Savall.
 

Comissió de Coordinació 
•  Tasques: Gestió de l’AMPA, interlocució amb direcció i coordinació del treball de les comissions.
•  Reptes per aquest curs:  Fer créixer la relació AMPA-Escola amb els projectes de les diferents 

comissions.
•  Membres:  Eugènia Riera (presidenta), Pau Acordagoicoechea (vicepresident), Jordi Sabater (secretari), 

Laura Gonzalez (tresorera).
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 Formalment la rotació dins la junta que proposarem a l’assemblea és la substitució com a membres de 
la Junta de la Jordina Reinon, la Montse Zarco, el Vicente Ortega, el Jaume Abella, la Isabelle Torallas i 
la Maria Calvo, que seguiran participant activament en diferents comissions, per altres membres que ja 
formen part de la Junta o d’alguna de les seves comissions:
 
La Junta directiva està integrada per la comissió de coordinació i per un membre de cada comissió. 
Aquest segon any som: 
•  Presidenta: Eugènia Riera (abans Vocal de Delegades)
•  Secretari: Jordi Sabater (abans Vocal de Mobilitat)
•  Tresorera: Laura Gonzàlez
•  Vicepresident: Pau Acordagoicoechea (abans Vocal d’Acollida)
•  Vocals de Festes i Cultura: Marcela Quintero i Ana Alcahud  (abans membres de la Comissió de Festes 

i Cultura)
•  Vocal d’Extraescolars: Eva Masses
•  Vocal de Menjador i Espai Migdia: Elena Sánchez
•  Vocal de Delegades i Acollida: Anna Pinter i Lidia Muelle  (abans membres de la Comissió de 

Delegades) 
•  Vocals de Pedagògica i d’Acció: Mireia Cirera (abans Vicepresidenta) 
•  Vocal de Mobilitat i Relacions Externes: Jordi Sabater
•  Vocal de Comunicació: Marc Camallonga


