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QUÈ FEM A L’AMPA?

La junta de l'AMPA es reuneix com a mínim un cop al mes, el segon dilluns de cada mes. Durant les 
reunions es debat sobre tots aquells punts importants que puguin ser d’interès per a totes les 
famílies de l’Escola. Els objectius de l’AMPA són:

•Col·laborar en la marxa del centre i ajudar a dotar-lo dels mitjans necessaris per garantir-ne en tot 
moment la millor eficàcia.

•Recollir les opinions, els comentaris i els suggeriments que les famílies vulguin fer arribar a l’escola 
d’una manera eficient i canalitzada.

•Promoure la qualitat de l'educació. 

•Facilitar activitats formatives per als pares. 

•Promoure activitats educatives, culturals, artístiques, esportives i solidàries per als alumnes.

•Promoure el projecte de reutilització de llibres i vetllar pel seu bon desenvolupament.

•Mantenir una comunicació periòdica amb la Direcció de l’escola, mitjançant reunions mensuals.

•Mantenir el contacte amb la comunitat educativa, mitjançant les reunions dels Consells Escolars del 
Masnou i altres representants.

Més informació: www.ampaescolapieselmasnou.org

Mòbil:694 465 247 

http://www.ampaescolapieselmasnou.org/


QUI SOM?

CURS 2018-2019

PRESIDENT: SERGI SERRANO

VICEPRESIDENTA: PEPI DOMINGO

SECRETÀRIA: GISELA ANDIÑACH

TRESORERA: MARIA PILAR ANDIÑACH

VOCALS: ENCARNI GONZÁLEZ

ROBERT SISTERÉ

CONXI MATA
GEMMA MENSA

VITALIIA TOLKACHOVA

MERITXELL CARMONA

IMMA TRILLO

SÒNIA MARTÍNEZ

ADMINISTRATIVA EXT.: OLGA PELAYO

• A més, comptem amb la col·laboració de famílies 
voluntàries que fan la funció d’enllaços a través del 
Whatsapp

CURS 2019-2020

PRESIDENT: SERGI SERRANO

VICEPRESIDENTA: PEPI DOMINGO

SECRETÀRIA: GISELA ANDIÑACH

TRESORERA: MARIA PILAR ANDIÑACH

VOCALS: ENCARNI GONZÁLEZ

ROBERT SISTERÉ

CONXI MATA

GEMMA MENSA

VITALIIA TOLKACHOVA

MERITXELL CARMONA

IMMA TRILLO

SÒNIA MARTÍNEZ

ADMINISTRATIVA EXT.: OLGA PELAYO

• I seguirem mantenint la col·laboració dels enllaços a través
del Whatsapp



Activitats i projectes duts a terme el curs 
2018-2019

- Berenar de Sant Josep de Calassanç

- Patge reial

- Loteria de Nadal

- Marató de TV3 i xocolatada solidària

- Xerrades amb les AFA de la vila 

- Tertúlies amb l’escola

- Projecte de millora de la mobilitat

- Campanya Espai sense fum a l’entorn immediat de l’escola

- Colla de tabals de l’escola i extraescolar de tabals

- Sortides de gegants

- Carrossa de reis

- Jornada de Santa Paula

- Interescolàpies de bàsquet

- Festa Tropical

- Suport al viatge de final de curs de 4t d’ESO

- Promoció de la millora de la comunicació entre escola i famílies (enllaços)

- Inversió en projectes i necessitats per a l’escola (pantalles infantil)



PRESSUPOST CURS ESCOLAR 2018-2019



PRESSUPOST PROVISIONAL A DATA JUNY DE 2019

Retiment de comptes Assemblea de juny de 2020



PRESSUPOST CURS ESCOLAR 2019-2020



Aportacions econòmiques a l’escola 2018-2019 (*)

– Socialització de llibres: repercuteix molt directament 
en l’economia dels pares de l’escola i, a més, és una 
manera d’ensenyar els nostres fills a reutilitzar i cuidar el 
material que fan servir. Seguim participant activament en 
el projecte de socialització de llibres i, com cada any, hi 
hem fet una aportació econòmica.

– Participació a la jornada Interescolàpies de bàsquet

– Participació en la festa de l’escola

– Inversió en equipament: pantalles digitals a infantil

(*) Qualsevol aportació econòmica que l’AMPA fa directa o indirectament a 
l’escola queda reflectida en els pressupostos anteriors.



Pàgina web

Us presentem el nou web de l’AMPA!

Inclou el calendari d’activitats, notícies, resums de les reunions de

la junta i tota la informació que us pot interessar.

www.ampaescolapieselmasnou.org



Xarxes socials

• Des del febrer de 2016 som presents també a Facebook i Twitter, amb la
qual cosa ampliem els canals de comunicació amb les famílies.

• Promoció d’activitats pròpies i de l’escola, informacions de servei,
recordatoris...

Darrera actualització (17/06/19):

- Twitter:    291 seguidors, 674 tuits (244 / 413, maig 2018)

- Facebook: 174 seguidors (134, maig 2018)



Millora de la mobilitat 
• Objectiu: 

• Millora de la mobilitat i l’accessibilitat al voltant de l’escola (Av. Cusí i 
Fortunet, Tomàs Vives, Jaume I, Fontanills...)

• Què hem fet?
• Reunions amb l’Ajuntament

● Què hem procurat aconseguir?

○ Permissivitat en l’aparcament en l’horari d’entrada/sortida escolar.

○ Conscienciació de l’ús de la vorera per aparcament horari limitat.

○ A Jaume I eliminació dels tests de la vorera



Xerrades per a famílies. Curs 2018-2019
Des del curs 2017-2018 col·laborem amb la resta 

d’associacions de mares i pares de la vila en 

assumptes que poden ser d’interès conjunt i 

organitzem xerrades obertes  a totes les famílies.

Aquest curs hem organitzat el 2n cicle de 

conferències relacionat amb les dificultats 

d’aprenentatge, amb el títol «Com afrontem les 

emocions en el tracte diferenciat», per reivindicar 

el paper clau que les emocions tenen dins i fora de 

l’escola.

Aquestes conferències pretenen donar veu als 

experts en diversitat per orientar i ajudar les 

famílies que es troben en aquestes situacions.

S’han dut a terme 3 xerrades: el 10 de novembre, 9 

de febrer i 11 de maig a la Biblioteca Joan 

Coromines, amb una mitjana d’assistents de 40 

persones.



Tertúlies amb l’escola. Curs 2018-2019

Des de de la Comissió Pedagògica hem posat en marxa els dilluns de 

«Tertúlia amb l’escola», un espai de trobada periòdic per  conversar de 

manera distesa sobre aspectes de l’escola en els quals les famílies volen 

aprofundir, amb l’objectiu de generar espais de reflexió, diàleg i intercanvi 

d’opinions.



Organització de festes. Curs 2018-2019

• Octubre: participació a les 
Olimpíades escolars del 
Casino

• Novembre: celebració del 
tradicional berenar de Sant 
Josep de Calassanç, amb els 
mestres i professors de 
l’escola. Aquest curs vam 
dinamitzar la festa amb un 
Kahoot. Xocolatada solidària 
a favor de La Marató.



Organització de festes. Curs 2018-2019

• Desembre: celebració de Nadal amb 

el patge reial i activitats solidàries 
per a la Marató: xocolatada i taula 
solidària.





• Gener: carrossa de Reis per a la cavalcada: Alícia al país de les meravelles



• Febrer: participació en l’eucaristia 
de Mare Paula i de la jornada 
festiva al parc Vallmora.



• Maig: col·laboració en l’Interescolàpies de bàsquet

Tot i que l’activitat finalment va quedar anul·lada, des de l’AMPA vam col·laborar amb l’escola en:

- Cerca de patrocinadors

- Gestió dels obsequis per als participants

- Contacte i gestió de les foodtrucks

- Promoció de la festa

- Creació d’equip de voluntaris



• Dissabte 15 de juny, a la tarda: Festa de fi de curs, organitzada per 

l’escola amb la col·laboració de l’AMPA. 

• Aquest any era temàtica tropical per relacionar-ho amb el Projecte Llavor 

que ha escollit l’escola per col·laborar solidàriament en el suport alimentari 

a Santo Domingo.

• Els alumnes de 3r d’ESO oferien tallers de polseres scooby doo, polseres i 

collars hawaians, corona tropical, pintura de dits (flamenc o pinya) i 

maquillatge tropical adreçats a la resta d’alumnes de l’escola.

• L’AMPA va participar en el projecte llavor amb els beneficis recaptats al 

bar, el sopar, la rifa i el bingo solidaris.

• Hi va haver representacions teatrals dels alumnes de 2n a 6è de 

primària, així com exhibicions de ball de bastons, patinatge, futbol, 

dansa, hip hop i guitarra.

• Vam contractar inflables esportius i llits elàstics; DISMA ens va cedir un 

escalèxtric gegant i els assistents es van poder fer fotografies al photocall

tropical al pati de pedres.

• Animació musical i servei de bar solidari durant les activitats amb 

begudes, patates, fruita i gelats.

Festa fi de curs 2018-2019



Festa de fi de curs 2018-2019



• La colla gegantera de l’escola participa en diverses trobades de 
la vila: Correllengua al setembre; a la festa major de Sant Martí 

de Teià; Santa Eulàlia al febrer i per la festa Major del poble al 
juny. 

Colla gegantera



• Aquest any s’ha creat un nou grup de timbalers de l’escola 
que es fan dir: A contracop! És una activitat extraescolar 

dirigida per l’empresa SOLRE que organitza l’AMPA per 
acompanyar a la colla de gegants. Per molts anys!

Colla de tabals: A contracop!



Iniciatives solidàries. Curs 2018-2019

• Marató de TV3: Taula solidària 

i xocolatada + partit

• Xocolatada solidària pel 

càncer infantil 

• A la festa de fi de curs: 

participació en el Projecte Llavor 

amb els beneficis del bar, la rifa, 

el sopar i el bingo solidaris. A 

més, fem donació al DISMA que 

ens cedeix l’escalèxtric.



Col·laboració amb els alumnes de 4t d’ESO

• Loteria de Nadal
Aquest any l’AMPA també ha editat talonaris de loteria de la Grossa de Cap d’Any. 
Com hem fet els darrers dos anys, els beneficis es destinaran a col·laborar amb el 
viatge de fi de curs dels alumnes de 4t d’ESO. Els nois i noies de 4t d’ESO tenen la 
possibilitat de vendre números, per poder recollir diners per al seu viatge. Els 
alumnes de 3r d’ESO també tenen la possibilitat de vendre participacions i començar 
a fer bossa per a l’any vinent. 

• Partit de Futbol Solidari amb La Marató
En aquesta ocasió els alumnes poden vendre pastissos per recaptar diners pel viatge 
de fi de curs. 

• Festa de fi de curs

Al final de curs, l’AMPA fa la donació per pagar un àpat del viatge de 4t d’ESO.

Des del curs 2017-2018 es demana col·laboració a l’alumnat de 3r d’ESO per fer els 
tallers solidaris de la festa final de curs.



Presentació dels projectes del 
2019-2020



OBJECTIUS CURS 2019-2020

- Dotar l’escola amb instruments musicals a petició de la Direcció de l’escola

- Seguirem organitzant les tertúlies amb el Director

- Organitzarem xerrades amb la resta d’AFAs de les escoles de la vila 

(coeducació)

- Participarem de la cavalcada reial

- Procurarem participar de la comparsa de carnestoltes

- Promocionarem les iniciatives solidàries a les quals ja ens hem adherit aquest 

curs: Marató, Projecte Llavor, xocolatada pel càncer infantil…

- Col·laborarem amb la festa de fi de curs

- Col·laborarem amb Interescolàpies

- Promocionarem l’activitat de tabals

- Proposarem el prorrateig de la quota extra que encara no està prorratejada

- I escoltarem propostes de les famílies que vagin sorgint durant el curs per 

atendre-les



Volem agrair a la Direcció de l’escola les facilitats que ens dona a l’hora 
d’organitzar les activitats i cedir-nos els espais per fer-les.

També agraïim a totes aquelles famílies que col·laboren i ens ajuden a 
desenvolupar els diferents projectes.

Recordem que des de la Junta volem crear un entorn participatiu i 
d’integració amb totes les famílies ja que som el nus d’una xarxa entre escola 

i alumnes.

Amb voluntat de servei, quedem a la vostra disposició per a qualsevol 

suggeriment, dubte o consulta. 

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

Agraïments


