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1. Introducció. 

La memòria d'activitats és el resum de les actuacions que s'han dut a terme 

des de l'AMPA al llarg del curs. 

La composició de la junta de govern a data 31 d'agost de 2018 és la següent: 

Nom Càrrec Fills/es a... 

Sr. Joan Carbonell Rodríguez President 

Coordinador de Comissions 

1er cicle i P3 

Sra. Feli Gracia Xibeli Vicepresidenta 

C. Atenció al públic, C. Extraescolars 

1er cicle 

Sra. Mar Lleixà Gabaldón Tresorera 

Coordinadora C. Extraescolars i C. d'Atenció 

al públic. 

1er cicle 

Sra. Núria Camacho del Solar Secretària 

Coordinadora C. Formació i C. Menjador 

1er cicle i P4 

Sra. Elena González Gómez Vocal 1er cicle 

Sra. Hélène Arcelin Zabal Vocal 

C. Festes i C. Formació, Consell de Barri 

Taula per a l'Educació 

1er cicle i P3 

Sr. Pere Clua Ventura Vocal 

C. Extraescolars 

1er cicle i P-4 

Sra. Cristina Gelonch Roure Vocal 

C. Atenció al públic, C. Menjador  

1er cicle 

Sra. Ester Hita Rodríguez Vocal 

C. Festes 

1er cicle 

Sra. Rosa Masía Blanch Vocal 

C. Atenció al públic, C. de Festes i  

C. Extraescolars, Representant Consell 

Escolar de Centre 

3er i 1er cicle 
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Sra. Sandra Parreu Fàbregas Vocal 

C. Menjador i C. Atenció al públic 

1er cicle 

Sr. Raúl Ramos Valle Vocal 

C. Extraescolars i C. Atenció al públic 

1er i 2n cicle 

Sra. María Rodríguez Lara Vocal 

C. Extraescolars 

1er cicle i P-4  

Sra. Eva Rolduà i Robert Vocal 

Comunicació 

3er i 1er cicle  

Patricia Elizabeth Zelada 

Juárez 

Vocal 

Comissió 

P3 i P5 

Raquel Higueras Martínez Vocal 

Agenda 

1er cicle i P3 

Míriam Leiva Caballero Vocal 

 

2n cicle 

Marta Serra Marco Vocal 

 

1er cicle 

Paloma García Rios Vocal 

 

1er cicle i P3 

Baixes Davíd Subíes Osés 

 

Hem d'agrair a tots els pares i mares que conformen l'AMPA la seva ajuda, ja 

que quan hi ha hagut una crida, els que han pogut, han col·laborat, elaborant menjar per a 

diferents esdeveniments, confeccionant disfresses per al carnaval, assistint a les 

assemblees, informant per correu electrònic de les disfuncions que detectaven al llarg 

del curs, participant de les diferents festes, entre moltes altres coses, o, simplement, 

fent-se membres de l'AMPA perquè, entre tots/es, es puguin dur a terme accions que 

beneficien el nostre col·lectiu de pares, mares i alumnes, fent de la nostra escola i de 

l'educació dels nostres fills/es un projecte comú. 
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Número de reunions de l'assemblea: 1. 

26/02/18: Assemblea ordinària. 

Número de reunions de la Junta de Govern: 7. 

El 26 de setembre, el 21 de novembre, el 30 de gener, el 20 de març, el 24 

d'abril, el 7 de juny i el 7 d'agost. 

Les diferents comissions s'han reunit al llarg del curs amb la periodicitat que 

han necessitat, per tal de dur a terme les diferents activitats que han hagut 

d'escometre. 

Les comissions que hi ha actualment, a data 31 d'agost de 2018, són les 

següents: 

Comissió d'activitats extraescolars. 

Comissió d'atenció al públic. 

Comissió de festes. 

Comissió de formació. 

Comissió de menjador. 

Comissió de pati. 

Comissió de projectes i compres. 

Representant al Consell Escolar. 

Representant al Consell de Barri. 
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2. Presidència: Sr. Joan Carbonell Rodríguez. 

La funció de la presidència és la representació de l'AMPA, així com la seva 

organització íntegra, i l'impuls de totes les accions i projectes que siguin adients per a 

l'obtenció dels objectius de l'AMPA. 

També la de presidir les reunions de la junta de govern i de les assemblees. 

El president coordina i impulsa el funcionament de totes les comissions de 

l'AMPA. 

També fa d'enllaç amb els proveïdors de les activitats extraescolars. 

Realitza una tasca dinamitzadora, i de nexe d'unió entre les famílies i 

l'escola, amb la realització de les reunions amb la direcció del centre de manera regular; 

i de les famílies amb l'AMPA, mitjançant la difusió de comunicats, enquestes, etc. 

Proposa reunions dels membres de la presidència, vicepresidència, tresoreria 

i secretaria, per avançar en diferents temàtiques, ja sigui de relacions institucionals, 

sobre les comissions, de gestió de l'AMPA, o relacionades amb el centre escolar, entre 

d'altres. 

Particularment, enguany ha participat de forma personal en les festes de 

carnaval i en la festa de fi de curs, així com en les accions que s'han dut a terme sobre 

la ràtio 20 a Cambrils. 

Ha acudit a les reunions de la FAPAC. 
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3. Vicepresidència: Sra. Feli Gracia Xibeli. 

La vicepresidenta ocupa el lloc del president quan aquest no hi pot concórrer 

a les reunions. 

Està a la comissió d'atenció al públic i a la d'extraescolars. 

Particularment, enguany ha participat en la organització de la festa de fi de 

curs.  

També ha gestionat les ludotardes del mes de juny: negociació amb el 

proveïdor (col·lectiu XTOTS), realització de llistats, horaris setmanals i verificació 

comptes. 

Quant al casal d'estiu, ha col·laborat en l'elecció de les activitats i ha 

negociat els preus amb la proveïdora (Ensenyament Menéndez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

4. Tresoreria: Sra. Mar Lleixà Gabaldón. 

El treball que es duu a terme des de la tresoreria abasta el pagament de 

totes les despeses, ja siguin nòmines, activitats extraescolars, roba, proveïdors, etc. 

Té contacte regular amb la gestoria per a tot allò referent a la comptabilitat 

de l'AMPA. 

La tresorera fa la revisió de tots els pagaments, el seu arxiu, i la seva 

introducció a la base de dades. 

La confecció dels comptes, de les nòmines, les altes i les baixes, i el balanç, 

és a càrrec de la gestoria que té contractada l'AMPA. 

La tresorera coordina la comissió d'activitats extraescolars i acut a les 

reunions escaients sobre la seva organització.  

També fa de nexe d'unió amb la coordinadora de les activitats extraescolars 

per a solucionar allò que calgui, en el dia a dia de les activitats extraescolars. 

Acut a les reunions convocades pel president, així com amb la coordinadora 

de la FAPAC al Camp de Tarragona. 

La tresorera dóna suport en l'atenció a l'oficina de l'AMPA en períodes de 

molta afluència de gent, com són les inscripcions a les activitats extraescolars a l'inici 

de curs, i els dijous per la tarda, al llarg del curs escolar. 

Atén el correu electrònic de l'AMPA. 

Té signatura mancomunada dels pagaments des del compte de l'AMPA. 

Enguany ha gestionat el casal d'estiu. 

S'adjunta com a annex núm. 1 els comptes anuals corresponents a l'exercici 

2017/2018, i com a document núm. 2 el pressupost per al curs 2018/2019. 
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Donació escola:  8.061,91 €, destinats als projectors i pantalles a 1er cicle 

(3.070,98), la instal·lació de ventiladors a totes les aules, encara que ja comptàvem amb 

la recaptació del Mercaberri del curs 2016/2017 (3.858,50 €-572,10 € Mercaberri), i un 

sorral al pati de primària (1704,53 €). Aquesta donació s'ha realitzat durant el curs 

2017/2018 i correspon a la donació del curs 2016/2017. 

Hi ha una bestreta corresponent a la donació del curs 2017/2018, que s'ha 

avançat per tal de cobrir la necessitat en el moment que ha sorgit (segon trimestre curs 

17/18). Es tracta de l'adquisició de 6 mini portàtils, amb un cost de 1.880,34 €. 
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5. Secretaria: Sra. Núria Camacho del Solar. 

La secretària s'assisteix a totes les reunions de la junta de govern, així com 

a les assemblees, i estén una acta de cadascuna. 

També realitza les peticions a l'Ajuntament, ja siguin de reserva d'espais, 

per a realitzar activitats o festes, o aquelles relacionades amb l'escola. 

Estén certificats, a instància dels interessats/es, o de l'Ajuntament. 

La secretària acut a les reunions organitzades per la resta de les AMPA de 

Cambrils, de les escoles de primària, a les organitzades entre l'Ajuntament i l'empresa 

de menjador, a les de la Taula per a l'Educació, les convocades pel president, les que es 

fan amb la coordinadora de la FAPAC al Camp de Tarragona, i aquelles on sigui 

necessària la seva intervenció. 

La secretària dóna suport en l'atenció a l'oficina de l'AMPA en períodes de 

molta afluència de gent, com són les inscripcions a les activitats extraescolars a l'inici 

de curs, o els dijous per la tarda. 

Atén el correu electrònic de l'AMPA. 

Té signatura mancomunada dels pagaments des del compte de l'AMPA. 

Particularment, enguany ha participat personalment en la festa de fi de curs. 

També com a jurat en el concurs literari i de dibuix de Sant Jordi. També ha gestionat 

la documentació del casal d'estiu. 

Coordina la comissió de formació i ha gestionat els cursos d'enguany. 

Va com a voluntària a la caminada convocada per totes les escoles de Cambrils 

en suport de la Marató de TV3. 
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6. Comissió d'activitats extraescolars. 

Composició: Coordinadora, Sra. Mar Lleixà, Sra. Feli Gracia, Sra. María 

Rodríguez, Sr. Raúl Ramos, Sra. Rosa Masia i Sra. Paloma García. 

Des d'aquesta comissió es planifica la graella de les activitats extraescolars, 

escollint quines s'oferiran i buscant noves ofertes que puguin interessar a l'alumnat i a 

les famílies. 

També es planifica el servei d'acollida i el servei de ludotardes, que s'oferta 

durant els períodes en que al centre escolar hi ha horari intensiu o mentre no s'inicien 

les activitats extraescolars, per tal de satisfer les demandes de les famílies. 

Es decideixen els espais i els horaris per a quadrar totes les activitats, entre 

si. 

Durant el curs, aquesta comissió fa un seguiment de les activitats per a saber 

si el funcionament de les activitats és correcte, i identificar possibles millores, tant pel 

que fa al monitoratge, a la formació de grups, o a la utilització dels espais. 

Les activitats estan repartides entre la Sra. Feli Gracia, la Sra. Mar Lleixà i 

la Sra. Rosa Masia, de manera que cada una gestiona un grup d'activitats durant el curs, 

i manté contacte amb els monitors/es per a solventar qualsevol incidència que s'escaigui. 
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7. Comissió d'atenció al públic. 

Composició: Coordinadora, Sra. Mar Lleixà, Sra. Cristina Gelonch, Sra. Feli 

Gracia, Sr. Raúl Ramos, Sra. Rosa Masia i Sra. Sandra Parreu. 

Els components d'aquesta comissió s'encarreguen d'atendre de forma 

personal l'oficina de l'AMPA, els dilluns i els dimecres de 9 a 10 h. L'horari dels dijous, 

de 16:30 a 18 h, es fa de forma alternativa, segons la disponibilitat de cada membre. 

Realitzen les tasques relatives a les inscripcions a l'AMPA i a les activitats 

extraescolars, així com la venda i/o entrega d'agendes escolars i roba escolar. 

Es realitzen els pagament amb VISA. 

La Cristina Gelonch gestiona la roba, realitza les comandes i l'inventari. 

Es gestiona la venda de tickets d'acollida, de tickets per al sopar de fi de 

curs, o aquelles altres que es programin al llar del curs, s'entreguen les polseres per a la 

graduació de sisè i per al sopar de fi de curs. 

Gestions telefòniques vàries: comandes de material per a les activitats 

extraescolars, per a les diferents festes, amb proveïdors, monitors, etc. 
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8. Comissió de festes. 

Composició: Coordinador, Sr. Joan Carbonell, Sra. Hélène Arcelin, Sra. Ester 

Hita, Sra. Rosa Masia, la Sra. Lizzy Zelada, la Sra. Paloma García, la Sra. Míriam Leiva i 

la Sra. Marta Serra. 

Els membres d'aquesta comissió realitzen el calendari anual de festes, i les 

organitzen.  

Enguany s'han celebrat les següents: 

CASTANYADA:  

Compra, recollida, tall i cocció de les castanyes. 

MARATÓ DE TV3:  

Col·laboració amb l'escola: El 15 de desembre les famílies porten 15 cocs, 

ajudem a tallar-los a l'escola i fem l'animació de 16:30 a 18:30 h, a més d'ajudar amb els 

tiquets de la rifa. 

Col·laboració amb la resta d'escoles de Cambrils: el 16 de desembre es fa 

una caminada des del Pi Rodó fins al Parc del Pinaret. A l'oficina de l'AMPA es fa la 

venda de tickets per a l'esmorzar i els de fila 0.  

CARNAVAL: LADY BUG I CAT NOIR: 117 assistents 

Data Hora LLoc Actuacions 

 

Novembre 20-21 h Centre Ocupacional de 

Cambrils 

Reunions organitzatives: les 

AMPA han de portar el pes de 

l'organització i repartir 

tasques. Encarna Amaya i 

Hélène Arcelin. 

Novembre 20-21 h Centre Ocupacional de Ens encarregarem del confetti 
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Cambrils per a totes les colles. 

Desembre  AMPA Enquesta famílies demanant 

voluntaris confecció, muntatge i 

desmuntatge carrossa carnaval 

o contractar-ho. Es decideix 

contractar-ho amb el col·lectiu 

XTOTS. 

Desembre-

febrer 

 AMPA Reunions per a decidir 

disfressa. Compra de material a 

Vila-Seca, Cambrils i on-line. 

Recollida de caramels oficina La 

Caixa, cortesia membre AMPA. 

Muntatge dels packs de 

disfressa: tallar rodones i 

embossar-ho amb els 

complements. 

Gener  Oficina AMPA 

(ampliació horari) 

Venda i entrega de disfresses. 

Llistes de seguiment i compra 

de begudes i piscolabis. 

Febrer  CCV Assaig i enregistrament 

coreografia elaborada per 

Ester Hita. 

Recerca de música i realització 

de cartell promocional. 

10/02/18 9:30 a 15 h Cambrils Compra de gasoil i supervisió 

carrossa. Col·locació de 

carrossa, càrrega de menjar, 

confetti, begudes. 

Conducció del vehicle que porta 
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la carrossa (Joan Carbonell). 

Participació durant tot el dia a 

la rua: seguretat, posada en 

marxa, entrega de berenar i 

confetti a les famílies. 

Només 3 membres de la nostra 

AMPA es van quedar fins al 

final, a la festa a l'Ateneu. 

 

SANT JORDI: concurs literari  

Data Hora Lloc Actuacions 

  Abacus La Sra. Rosa Masia s'encarrega d'anar a comprar 

els llibres que s'entregaran com a premis per a 

l'alumnat de l'escola. 

18/04/18 12:30 a 

13:30 h 

Sala de 

professors 

Valoració i votació guanyadors concurs literari. 

En representació de l'AMPA ho fan la Núria 

Camacho i la Rosa Masia. 

 

MERCABERRI 

Data Hora Lloc Actuacions 

 

Abril  Escola Mas 

Clariana 

Reunió AMPA-Escola: ens demanen 

col·laboració per a demanar l'ús d'espai 

públic per a realitzar el II Mercaberri, 

ajudar a muntar les parades i portar 

cocs, entrepans i begudes. També 

pressupost alternatiu per vendre roses. 
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Abril   Difusió de l'esdeveniment. Eva Rolduà. 

23/04/18 15:00 a 16 h Carrer peatonal 

de l'Escola Mas 

Clariana  

Col·laboració en muntatge de paradetes. 

GRADUACIÓ DE SISÈ 

Data Hora Lloc Actuacions 

 

Abril 

2018 

 Escola Mas 

Clariana 

Reunió amb la direcció del centre en la que es 

posa de manifest la creació d'un grup de 

whatsapp per a la seva organització, com el 

curs anterior. 

Abril 

2018 

  Gestions per buscar una alternativa a la 

guingueta l'Emperador, per comparar preus. 

Proposta als pares/mares de fer una 

activitat a l'Xtrem Park. 

Maig  

2018 

 Escola Mas 

Clariana 

L'escola ens comunica que aquest no és 

l'esperit d'aquesta festa. Es decideix fer 

l'acte a l'escola, com sempre, i desprès 

berenar i activitat a l'Xtrem, ja que els 

pares i mares de 6è així ho han decidit. Hi 

convidem els professors/es. 

La direcció proposa una actuació de hip hop a 

càrrec de l'Escola de dansa Sandra Rubí de 

Salou. 

Es fa un tríptic informatiu. 

Juny  Oficina AMPA Ampliació horari per a venda de polseres 

14/06/18 17 a 18 h Escola Mas 

Clariana 

Acte de graduació 

Actuacions de ball 

14/06/18 18 a 21 h Xtrem Park Refrigeri i música d'ambient 
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Activitat wipe out. 

"Photocall" 

GRADUACIÓ D'INFANTIL 

Data Actuacions 

Juny 2018 Embossat de regals per a l'alumnat, muntatge de birrets per a 

l'acte de graduació. 

Realització de fotos (Paloma García). 

22/06/18  Acte de graduació. Presència membres AMPA per organització 

(Lizzy). 

FI DE CURS 

Data Hora Lloc Actuacions 

 

Maig 

Juny 2018 

  Contractació col·lectiu Per tots, com l'any 

passat. S'encarreguen les activitats que es 

faran a la festa de fi de curs: inflables, pinta 

cares (vam fer curt amb dues), llits elàstics i 

bicis boges. 

Es contracte un espectacle de màgia. 

Showcooking dels alumnes de l'activitat de 

cuina, amb l'Alba Molas (venda producte a 1 €). 

Mala coordinació de l'horari, necessitàvem el 

seu espai per muntar el càtering i no es va avisar 

amb l'antel·lació suficient. Cal definir-ho millor 

per un altre any. 

Es repeteix el càtering l'Hort del Pere de l'any 

passat. Fideuà in situ, menú infantil i menú 

vegetarià. Conviden a cafè i infusions. 

Es fa exhibició de la companyia de dansa Sandra 
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Rubí a petició de l'escola. 

Se'ls facilita berenar amb pintxos de fruita i 

begudes. 

Disseny de tickets per al sopar . 

Confecció dels cartells de la festa i del sopar.  

Confecció de tickets per a les begudes i el 

berenar de la festa. 

Reunió amb l'empresa AMBAR per A organitzar 

la comanda de begudes. 

Gestions per a encarregar els gelats. 

Compra d'estris per al sopar al MAKRO de 

Tarragona. 

Encàrrec de coca i entrepans per al berenar a 

Fleca Flaqué. 

Juny  Oficina 

AMPA 

Ampliació horari per a venda de tickets per al 

sopar i entrega de tickets de berenar i polsera 

d'entrada a la festa per als socis/es. 

15/06/17 Tot el 

dia 

Escola Mas 

Clariana 

Muntatge barres, suport inflables (revisió 

tècnica per part de l'Ajuntament), organització 

berenar, gestió barra a la tarda i a la nit. 

Enguany es contracta una persona que netegi els 

lavabos de 17 a 21 h. 

Muntatge de taules per al sopar, realització de 

la rifa de fi de curs, recompte de la recaptació. 

Recollida de taules i cadires, col·locació al 

menjador i neteja. 

Recollida brossa. 

Enguany s'ha aconseguit la participació de 

mares, pares i professors per atendre la barra i 
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la caixa al llarg de la festa i el resultat ha estat 

esplèndid. 

Enguany l'ajuntament de Cambrils ens facilita 

taules per a 250 comensals (l'Hort del Pere fa 

una gestió per agilitzar-ho). 

Demanem una tarima enlloc d'escenari. 

Demanem tanques per a delimitar espais. 

Es lloguen 150 cadires i la resta són del 

menjador. 
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9. Comissió de formació. 

Composició: Sra. Hélène Arcelin, Sra. Núria Camacho i Sra. Míriam Leiva. 

Durant el curs escolar 2017/2018 s'han dut a terme les següents formacions: 

DATES CURS LLOC ASSISTÈNCIA 

5/10/17 al 16/11/17 

18-20 h 

Crèixer en família 

3-6 anys 

Centre Cívic Vilafortuny 15 persones 

15/02/18 al 22/03/18 

16-18 h 

Crèixer en família 

6-12 anys 

Centre Cívic Vilafortuny 15 persones 

24-04-18 

19:15 h 

Primers auxilis en 

pediatria 

Aula B-Sala Educació 

Hospital Lleuger Cambrils 

 

22-05-18 

18 h 

Alimentació 3-6 anys Aula B-Sala Educació 

Hospital Lleuger Cambrils 

6 persones 

29-05-18 

18 h 

Alimentació 6-12 anys Aula B-Sala Educació 

Hospital Lleuger Cambrils 

10 persones 

 

Al llarg del curs s'han mantingut reunions amb diferents professionals per a 

poder oferir una formació/intervenció en relació a l'abordatge de situacions de violència 

i/o agressivitat dins l'aula, i les de conflicte en general. 

També tenim informació sobre formació en primers auxilis. 

La Meritxell Salla, mestre d'educació física de l'escola Mas Clariana, ens 

ofereix classes per a mares i pares de iogalates (ioga+pilates). 

Totes questes formacions tenen un cost per a les famílies, de manera que 

serà durant el curs 18/19 que es decidirà si es duen a terme. 

S'ha realitzat enquesta per a detectar necessitats formatives, però l'índex 

de resposta és baix. 
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10. Comissió de menjador. 

Composició: Cordinadora, Sra. Núria Camacho, Sra. Hélène Arcelin, Sra. 

Cristina Gelonch, Sra. Sandra Parreu i Sra. Lizzy Zelada. 

Durant el curs s'han rebut les queixes i suggeriments de les famílies a través 

del nostre correu electrònic, o a través de les delegades dels diferents grups de classe. 

A la reunió d'inici de curs que va oferir l'empresa, aquesta es va informar 

sobre el seu funcionament i va presentar el projecte per al curs 17/18. 

Enguany comptem amb 2 monitores a P3, 3 monitores per a P4 i P5, 1 

vetlladora per a infantil, 3 monitores a 1 er cicle, 2 monitores a 2n cicle, i 3 monitores a 

3er cicle. 

La reunió es va realitzar el 15/11/17 a les 16:30 h, al menjador de l'escola. Es 

va enviar el document que ens va facilitar l'empresa a totes les famílies. 

Cada mes es fan arribar els menús a les famílies per correu electrònic. 

L'empresa, que repeteix per segon any, és ALIMENTART. 

Es fan reunions de seguiment, una per trimestre, amb el menjador, l'escola i 

la resta de les AMPA, on es posen de manifest les disfuncions que es detecten al llarg 

del curs. 

Aquest curs s'han realitzat els dies 4 de desembre de 2017, el 3 de març de 

2018 i el 26 de juny de 2018. 

La Cristina Gelonch i la Lizzy Zelada han fet visites al menjador de manera 

regular al llarg del curs, amb una mitjana d'un cop per setmana, per a detectar possibles 

disfuncions, algunes comunicades per les pròpies famílies. 

S'han fet reunions amb el personal del menjador: la coordinadora, la Sra. 

Esther José, la coordinadora de monitoratge, la Sra. Núria Capdevila, amb la comptable, 

la Sra. Anna, i amb la cuinera, la Sra. Jose. 
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S'ha fet una activitat amb els alumnes de primària de l'escola, el 12 d'abril 

de 2018, de caràcter esportiu, amb la col·laboració de l'escola i del menjador. L'objectiu 

era fer una sèrie de proves per obtenir peces d'un trencaclosques amb les que formar la 

piràmide alimentària. Al final es passava una enquesta sobre el menjador per a conèixer 

els gustos i suggeriments dels seus usuaris, els nostres fill i filles! 

La Sra. Cristina Gelonch encapçala l'organització d'aquesta activitat i hi 

col·laboren la Sra. Rosa Masia, la Sra Feli Gracia, la Sra. Lizzy Zelada, la Sra. Núria 

Camacho, i la Sra. Ariadna Estévez. 
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11. Comissió del Consell de Barri. 

Sra. Hélène Arcelin. 

La Sra. Hélène Arcelin manté el contacte amb el Consell de Barri i acut a les 

reunions que es realitzen, on es tracten temes sobre el nostre entorn, que afecten i 

beneficien a la nostra escola. 

Enguany els temes que s'han abordat són: la sol·licitud d'un parc davant de 

l'escola, les males olors que se senten a Vilafortuny, i els bassals que es formen a 

l'aparcament de sorra de davant de l'escola.  

Data Tipus de 

reunió 

LLoc Actuacions 

 

12/12/17 Reunió consell 

de barri 

Centre Cívic 

Vilafortuny 

Temes tractats: depuradora, retolació N340, 

escombraries i deixalleria, seguretat al barri, 

desratització, condicionament aparcament al 

solar davant de l'escola (particular), i 

construcció parc. 

 Reunió 

preparatòria 

consell de 

barri amb el 

vicepresident 

 A la reunió es tracten diferents temàtiques 

però a nivell d’AMPA comentem les qüestions 

relacionades amb la sol·licitud que es va fer al 

setembre sobre neteja i seguretat de les 

immediacions del centre escolar (papereres, 

neteja, arranjament del solar, ressalt...). 

18/05/2018 Reunió consell 

de barri 

 Porten respostes sobre temes parlats a la 

reunió anterior: desratització, seguretat 

bicis, papereres escola, depuradora, 

deixalleria, solar davant Mas Clariana. 

25/06/2018 Reunió 

extraordinària 

del consell de 

barri 

 El tema central és el de l’ocupació de la 

Residència Montemar (hi ha acta). 

19/07/2018 Reunió 

extraordinària 

del consell de 

barri 

 El tema central és el de l’ocupació de la 

Residència Montemar (hi ha acta). 
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12. Comunicació i difusió. 

Sra. Eva Rolduà. 

S'encarrega de mantenir al dia la pàgina de facebook, on hi penja diàriament 

notícies curioses, esdeveniments de l'AMPA o del municipi, així com fotografies de les 

festes i d'altres activitats que l'AMPA fa a l'escola. 

També gestiona el blog de la web. 

13. Comissió de pati i de compres i projectes 

La comissió de pati treballa amb l'escola per tal de poder oferir als nens i 

nenes un entorn agradable a l'hora del descans. Cada any s'afegeixen nous elements, 

tant al pati de primària com al d'infantil. 

A la comissió de pati es proposen projectes i es dóna suport als projectes que 

l'escola vol engegar. 

Enguany s'han "vestit" els arbres, s'han pintat jocs, s'han fet parets de 

pissarra i túnels vegetals. 

Enguany l'AMPA ha comprat cubells i pales per al pati de primària. Cada any 

s'ha de fer alguna despesa en material, doncs es fa malbé i s'ha d'anar renovant amb el 

temps. 

La comissió de compres i projectes és de caire transversal, per a totes les 

necessitats de material que es poden necessitar. 

Aquest curs hem materialitzat l'alta al MAKRO, hem contractat una targeta 

de dèbit i hem creat un compte prime d'AMAZON, per tal de poder realitzar compres 

amb preus més assequibles. 
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14. Consell Escolar. 

Enguany, la representant de l'AMPA al Consell Escolar ha estat la Sra. Rosa 

Masia. 

Ha assistit a les reunions que hi ha hagut al llarg del curs en representació de 

l'AMPA. 
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15. Delegades de classe. 

Les delegades de classe, ja que encara no hi ha cap delegat, formen part del 

dia a dia de les famílies.  

Realitzen una tasca diària, mitjançant la qual, faciliten la comunicació entre 

les famílies i l'AMPA, i donen resposta a les inquietuds que es poden plantejar en cada 

classe, així com indiquen les maneres de fer gestions amb l'AMPA i, també, resolen 

qüestions relacionades amb el centre escolar. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3-A P3-B P4-A P4-B P5-A P5-B 

Eva Mir 

679.050.554 

 

Raquel 

Martínez 

615.308.973 

Montse 

Hernández 

620.440.393 

Vanessa 

Jiménez 

646.131.103 

Mercè Mir 

647.748.898 

Ariadna 

Estévez 

677.813.763 

 

CICLE INICIAL 

A B C D 

Feli Gracia 

645.846.651 

 

Rosa Masia 

627.664.563 

Marta Salvadó 

659.731.671 

Miri Rodríguez 

619.874.492 

 

CICLE MITJÀ 

A B C D 

Neus Arboledas 

606.718.756 
 

Noemí Ferrer 

626.414.441 

 

Ruth García 

633.319.722 

Tere Jiménez/Olga 

626.686.993/605.276.726 

 

CICLE SUPERIOR 

A B C D 

Marta Salvadó 

659.731.671 

Lorena Villar 

637.425.358 

Noemí Ferrer 

626.414.441 

Belén Ferreras 

652.819.114 
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16. Relacions amb altres ens. 

L'AMPA de l'Escola Mas Clariana està en contacte amb els esdeveniments 

que es produeixen al municipi i que són del nostre interès. 

Un membre de l'AMPA acudeix a les reunions de diferents ens: 

 CEM: hi assisteix el Sr. Joan Carbonell. 

 Amb la resta de les AMPA de les escoles d'infantil i primària del 

nostre municipi, amb les que treballem en xarxa. En som un total de 

set AMPA: de l'Escola Mas Clariana, de l'Escola Guillem Fortuny, de 

l'Escola Cambrils, de l'Escola Joan Ardèvol, de l'Escola Marinada, de 

l'Escola La Bòbila i de l'Escola Cardenal Vidal i Barraquer. Hi 

assisteixen la Sra. Núria Camacho i el Sr. Joan Carbonell. 

 FAPAC. Enguany la Sra. Lizzy Zelada ha estat la nostra representant i 

ha acudit a les reunions de junta i/o assemblea dels dies 25 de gener 

de 2018, 1 de març, 4 i 28 de maig de 2018. 

 Taula de suport a l'educació: hi assisteixen la Sra. Núria Camacho, la 

Sra. Hélène Arcelin, el Sr. Joan Carbonell i el Sr. Pol Blasco. Enguany 

s'ha centrat en la baixada de la ràtio i el tancament de línies de P3. 

 Formació FAPAC: la Sra. Núria Camacho assisteix a tallers formatius 

per a instaurar diferents millores a l'AMPA, com és la dinamització de 

l'AMPA, les assegurances o la protecció de dades. 

 Enguany la nostra AMPA ha participat en el I Concurs de dibuix 

"Esborrem el dolor infantil", convocat per la càtedra de dolor infantil 

de la URV. Gràcies a la col·laboració de l'escola, cada alumne de 3er 

cicle va fer un dibuix, i de tots ells es va escollir un que ens 

representés. L'escollit va ser el de la Lucía. Ens ha captivat a tots per 

la seva senzillesa i claredat, en una temàtica que és difícil de plasmar 
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en un dibuix. El mes de setembre de 2018 sabrem si n'ha resultat 

guanyadora de la seva categoria! 

 Reunions de l'Ajuntament de Cambrils: enguany hem assistit a les 

següents reunions: 

1) 12/03/18: reunió sobre igualtat per engegar un pla d'acció des del 

2018 al 2022. Es dóna rellevància a accions formatives, com les 

escoles de pares i mares (Paloma García). 

2) 12/12/17 i 29/04/18: reunió sobre pla d'entorn i els pressupostos 

participatius (Núria Camacho). 
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Annex 1: comptes anual curs 17/18 

  ENTRADES SORTIDES   

ROBA 5751,25 € 3462,35 € 2288,9 € 

AGENDES 173,55 €   1104 € -930,45 € 

QUOTES SOCIS 8159 €   8159 € 

ASSEGURANCES 1295 € 1001,85 € 293,15 € 

ANGLES  41849 € 37442,65 € 4406,35 € 

MANGA 3003,25 € 2430 € 573,25 € 

ROBOTICA 3952 € 3400 € 552 € 

PATINATGE I JUDO 9884,83 € 8503,7 € 1381,13 € 

MANUALITATS 2085 € 1732,77 € 352,23 € 

FUTBOL 4618 € 4036,24 € 581,76 € 

MUSICA 10759 € 8148 € 2611 € 

ACOLLIDA 16349,88 € 16092,55 € 257,33 € 

GIMNASTICA ARTISTICA 6900 € 3686,28 € 3213,72 € 

DANSA 1581 € 728,91 € 852,09 € 

BALL 3620,5 € 2568,97 € 1051,53 € 

CUINA 2386,5 € 2552,92 € -166,42 € 

ESCACS 1579 € 661,12 € 917,88 € 

CARNAVAL 1390 € 3900,74 € -2510,74 € 

CASAL NADAL 899 € 812,07 € 86,93 € 

LUDOTARDES 3811 € 3454 € 357 € 

FESTA 6è 890,55 € 1625,46 € -734,91 € 

FESTA FINAL CURS 3529 € 4252,98 € -723,98 € 

QUOTES CURS ANTERIOR 418 €   418 € 

SANT JORDI   297,85 € -297,85 € 

SUBVENCIO 1800 € 67,26 € 1732,74 € 

INGRESSOS EXCEP Radio 10 €   10 

GESTORIA-RISCOS LAB   5579,44 € -5579,44 € 

SERVEIS BANCARIS   901,06 € -901,06 € 

MILLORES PER L'ESCOLA   8775,62 € -8775,62 € 

QUOTA FEDERACIO PARES   370,67 € -370,67 € 

DESPESES CASTANYADA   280,8 € -280,8 € 

DESP. TELEFONICA   620,94 € -620,94 € 

DESPESES VARIES   251,61 € -251,61 € 

DONATIU LA MARATO   42,1 € -42,1 € 

FORMACIO PARES   22,03 € -22,03 € 

GRADUACIÓ P5   173,62 € -173,62 € 

SOUS I SALARIS COORDIN.   4256,7 € -4256,7 € 

TOTALS 136694,31 € 133237,26 € 3457,05 € 

CASAL ESTIU 24161,4 € 25218,84 € -1057,44 € 

ASSEGURANCES 385 € 308 € 77 € 

TOTALS 24546,4 € 25526,84 € -980,44 € 
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Annex 2: pressupost curs 17/18 

PRESSUPOST 18/19 
     ENTRADES SORTIDES   

ACTIVITATS 
           

 139.800 €  
          

  129.300 €  
           

 10.500 €  

MILLORES ACTIVITATS                      -   €               2.500 €  -         2.500 €  

ANGLES              42.000 €              39.800 €              2.200 €  

MANGA  6.000 €                4.800 €              1.200 €  

ROBOTICA               3.900 €                3.500 €                 400 €  

PATINATGE I JUDO               9.900 €                8.500 €              1.400 €  

MANUALITATS               2.000 €                1.800 €                 200 €  

FUTBOL               4.800 €                4.000 €                 800 €  

MUSICA             11.000 €              10.200 €                 800 €  

ACOLLIDA             16.400 €              16.100 €                 300 €  

GIMNÀSTICA ARTISTICA               6.900 €                4.500 €              2.400 €  

DANSA               1.200 €                   800 €                 400 €  

BALL               3.000 €                2.000 €              1.000 €  

CUINA               5.500 €                5.000 €                 500 €  

ESCACS               2.300 €                1.200 €              1.100 €  

ASSEGURANCES               1.300 €                1.100 €                 200 €  

LUDOTARDES               3.600 €                3.500 €                 100 €  

NOVES ACTIVITATS:                      -   €  

BASQUET               3.000 €                3.000 €                    -   €  

ATLETISME               3.000 €                3.000 €                    -   €  

DANCE               3.000 €                3.000 €                    -   €  

ESGRIMA               3.000 €                3.000 €                    -   €  

MUSICOTERAPIA               3.000 €                3.000 €                    -   € 

ACTIVITATS PARES               5.000 €               5.000 €                    -   €  

    

    FESTES               6.710 €                9.600 €          -  2.890 € 

CARNAVAL               1.390 €                1.000 €                 390 €  

CASAL NADAL                  900 €                   900 €                    -   €  

FESTA 6è                  891 €                   900 €    -  9 €  

FESTA FINAL CURS               3.529 €                6.000 €  -  2.471 €  

SANT JORDI                    300 €  - 300 €  

DESPESES CASTANYADA                    300 €  - 300 €  

GRADUACIÓ P5                    200 €  - 200 €  

    GESTIÓ-OFICINA               9.650 €              12.910 €           -3.260 €  

QUOTA SOCIS               8.150 €                8.150 €  

SUBVENCIÓ               1.500 €                1.500 €  

GESTORIA-RISCOS LAB                 6.000 €  -  6.000 €  
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SERVEIS BANCARIS                    400 €  -  400 €  

QUOTA FEDERACIO 
PARES                    380 €  -  380 €  

DESP. TELEFONICA                   650 €  - 650 €  

SOUS I SALARIS 
COORDIN.                 4.500 €  -  4.500 €  

DESPESES VARIES                    980 €  -  980 €  

     
 
GESTIÓ-ACCIONS 

            
 5.650 €              10.000 €  -  4.350 €  

MILLORES PER L'ESCOLA*                 3.800 €  -  3.800 €  

FORMACIO PARES                 1.500 €  -  1.500 €  

ROBA               5.500 €                3.500 €              2.000 €  

AGENDES                  150 €                1.200 €  - 1.050 €  

* Excès curs 16/17 (pagat curs 17/18) -2.061,91€ / Bestreta 6 mini portatils 
-1.880,34€ 

    TOTALS         161.810 €          161.810 €  -  0 €  

 

 

DESPESES SORTIDES INGRESOS ENTRADES 

GENERAL 161.810 € GENERAL 161.810 € 

ACTIVITATS        129.300 €  QUOTES SOCIS               8.150 €  

FESTES            9.600 €  SUBVENCIO               1.500 €  

GESTIÓ OFICINA          12.910 €  ACTIVITATS          139.800 €  

GESTIÓ ACCIONS          10.000 €  FESTES               6.710 €  

  
ROBA               5.500 €  

  
AGENDES                  150 €  

  
TOTAL  0 €  

  
  

  
  

  
  

  

  

 


