
 

 



 

ORDRE DEL DIA  

1. Presentació i ratificació de la nova junta 2. Pressupost curs 

2018-2019 3. Presentació de les comissions 4. Presentació 

del representant escolar  

5. Propostes tractades en anteriors assemblees:  

comissió per la valoració d’una reforma horària.  

6. Entrega de carnets i descomptes als socis 7. Precs i 

preguntes  

 



 

AMPA  
Les sigles AMPA  fan referència a Associació de Mares i Pares d’Alumnes, i és una entitat sense afany de lucre  que 

agrupa a les famílies de l’escola. Formen part de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 

Catalunya, FAPAC. Tots els socis junts formem l’AMPA.  

  

Per ser soci cal pagar una quota anual per família, això és voluntari, i amb aquesta quota es Subvencionen 

qualsevol activitat que des de l’AMPA s’organitza.  

  

Aquestes activitats són com ara:  

▪ Gestionar el servei de menjador a través de l’empresa EL MENÚ DEL PETIT.  

▪ Gestionar l’acollida i activitats extraescolars a través de l’empresa ZIGA ZAGA.  

▪ Participar en l’organització de festes del poble, de l’escola  i d’altres esdeveniments com la festa de fi 

de curs, St. Jordi, activitats per a infants a la festa major d’hivern, participació en la Marató de TV3, 

ajudar a l’arribada del patge reial a l’escola… ▪ Gestionar la venda de llibres amb l’ABACUS.  

▪ Fer tallers i xerrades per a les famílies.  

▪ Organitzar la campanya de LA FRUITA A L’ESCOLA, amb la subvenció del Departament d’Agricultura 

de la Generalitat.  
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PRESENTACIÓ JUNTA AMPA  

Junta Directiva actualment 

formada per:  

  

• Presidenta: María Bonich  

• Vicepresidenta: Elisabeth 

Vallés  

• Tresorera: Silvia González  

• Secretaria: Mª Jesús Pons  
  

 

 
 

 

Curs anterior: 
  

  

• President:  Joan  

Martínez 
  

• Vicepresidenta:  Laia  

Solé 
  

• Tresorera:  M Jesús  

Pons 
  

• Secretaria:  Gemma  

Galindo 
  



 

PRESSUPOST CURS 2018-2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE LES COMISSIONS   



 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ I XARXES  
Objectiu:  

Informar i difondre les accions de 

l’AMPA i tot allò que pugui ser 

interessant per les famílies en la 

comunicació amb el col·legi. 

www.facebook.com/Ampa-escolasant-

climent-de-llobregat- 

148313468966712/   

  

www.ampaescolasantcliment.com  

 

Grup de difusió de Whatsapp per classes  

        

  

 

 

comunicacio.ampaesc@gmail.com  
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COMISSIÓ FRUITA  
Comissió de fruita: Elisabeth Vallés  

  

 

 fruita.ampaesc@gmail.com   



 

COMISSIÓ DESCOMPTES I LLIBRES  

Comissió de descomptes socis: 

Lupe Porras i Carmen Jiménez  

llibres.ampaesc@gmail.com 

descomptes.ampaesc@gmail.com  



 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA  

 

extraescolarsantcliment@gmail.com 

extraescolars.ampaesc@gmail.com  

Comissió   d ́  activitats   extraescolars   i  acollida :   Judith  Extremera   ,  
MªJesús   Pons ,  Ricardo  Bazo   i  Yolanda  Aparicio   

  

  

Participació 2018 - 19:   
  

- Acollida:   92     

- Extraescolars:   162   



 

COMISSIÓ DE FESTES  
Comissió de festes: Aurora García, Sonia Granado, María Bonich, Marta Herrera, 

Esther Aguado, Gema Galindo i Yolanda Aparicio.  

  

 

 festes.ampaesc@gmail.com   



 

COMISSIÓ DE 6È  
Comissió de sisè: Laia Solé, Esther Aguado, Eva Caro, Teba Grueso, Cecilia Ferrer i 

Cristina Bas  

 

 sise.ampaesc@gmail.com   



 

 

COMISSIÓ MENJADOR  
Comissió de menjador: Gema Galindo i Raquel Ramírez  

    

 menjador.ampaesc@gmail.com   



 

COMISSIÓ DE PATIS I HORT  
Comissió de patis i hort: Aurora García, Edgard Pablo ,Marcel Ramón, Esther Aguado i  

Toni Garcia  

 

 patisihort.ampaesc@gmail.com   



 

REPRESENTANT AMPA CONSELL 

ESCOLAR  
El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la  

comunitat educativa en el govern dels centres.  

Qui forma el consell escolar?  

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir,  

direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i 

serveis,  representant de l'administració local i altres  persones que el 

mateix consell  consideri necessàries.  

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?  

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb 

aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte  

educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels 

conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.  

 



 

COMISSIÓ MIXTA REFORMA HORÀRIA  
OBJECTIU:   

▪ crear un debat pedagògic tranquil i sense pressió de temps sobre horari escolar.  
  

COM ES FARÀ:  

▪ Comissió mixta escola (equip docent), AMPA i Famílies (4 persones).  

▪ En el cas que es plantegés una reforma horària:  

1. Es faria una consulta per totes les famílies de l’escola.  

2. I si la reforma fos acceptada per una majoria de les famílies de l’escola, 

s’informaria abans de la preinscripció escolar.  

3. Aquesta proposta sempre ha de ser validada pels serveis territorials: qui 

accepta o no.  
  

  

 



 

ENTREGA DE CARNETS I DESCOMPTES  

 

 



 

T’ESPEREM!    

T’ESCOLTEM!  

 


