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Un any més ens dirigim a tots vosaltres pares, mares i tutorats de l’Escola Mas 

Clariana per donar-vos a conèixer totes les activitats realitzades durant el curs 

2018/2019.  

Totes les persones que formem part de la Junta de l’AMPA en tot moment hem 

realitzat amb gran il·lusió totes les activitats realitzades sempre pensant en tot 

moment amb el gaudiment de tots els nens i nenes de l’escola i facilitar a les 

famílies tot allò que estigui al nostre abast per fer-vos la vida més fàcil. 

Primerament volem agrair a tots els pares i mares voluntaris que ens han 

ajudat durant l’any en les diverses activitats que hem realitzat durant el curs.  

També volem agrair a tots els pares i mares que formen part de la Junta 

directiva ja que aquest curs passat vam tenir nous integrants a la Junta  i tot i 

que cap de nosaltres tenim experiència prèvia en aquest ram estem molt 

satisfets de la feina feta durant aquest curs perquè sempre ho hem fet amb 

molt d’esforç i treball. 

 

Composició de la Junta de Govern aprovada a data 01 de setembre de 

2019: 

Presidenta: Azahara Izquierdo Bellido 

Vicepresident: Joan Carbonell Rodríguez 

Tresorera: Felicidad Gracia Xibeli 

Secretària: Paloma Garcia Rios 

Vocals: 

Raquel Martínez Higueras 

Míriam Leiva Caballero 

Marta Serra Marco 

Sílvia Torrecillas Burriel 

Sílvia Pérez Ouviaña 

Vanessa Molina Durán 

Cristina Rodríguez Bermejo 



 

 

 

 

Número de reunions de l’assemblea: 3 

- 13 de setembre de 2018 

- 28 de novembre de 2018 

- 19 de març de 2019 

Número de reunions de Junta: 5 

- 06 de novembre de 2018 

- 09 de gener de 2019 

- 22 de gener de 2019 

- 19 de febrer de 2019 

- 26 d’abril de 2019 

 

Comissions: 8 

- Comissió d’Atenció al Públic i Roba 

- Comissió d’Activitats Extraescolars 

- Comissió de Menjador 

- Comissió de Festes 

- Comissió de Formació 

- Comissió de Pati 

- Comissió d’Aplicació informàtica. 

- Comissió de Comunicació. 

 

En el curs 2018/2019 s’han ampliat les comissions. Les dues noves comissions 

que s’han creat són la Comissió d’Aplicació informàtica i la Comissió de 

Comunicació. Tanmateix s’han fusionat dues comissions, la comissió d’Atenció 

al Públic i Roba per facilitar la comunicació entre els integrants del grup ja que 

eren les mateixes persones als dos grups. 

 

 

 

 



 

 

 

Comissió d’Atenció al Públic i Roba: 

Components: Felicidad Gracia, Azahara Izquierdo, Rosa Maria, Silvia Pérez, 

Cristina Álvarez. 

La comissió d’Atenció al Públic s’encarrega d’atendre els pares i mares que 
s’adrecen a la oficina per la venda de roba, cobrament d’alta socis, d’activitats 
extraescolars, acollida i el pagament de l’agenda. Per a cada cobrament que es 
fa a la oficina sempre es fa un rebut que posteriorment s’envia a la gestoria.  
En el mes de juny que hi han les ludotardes donat que l’escola fa jornada 
intensiva es fa un llistat a diari amb totes les persones que fan ús del servei. 
 
Es manté en tot moment contacte amb la Ester pel que fa a l’ús de l’acollida, en 
quant a control de tiquets, i les peticions de mares i pares que fan ús d’aquest 
servei. 
 
Pel que fa a la roba en el mes de juny s’ha fet una previsió de compra de roba i 
s’ha fet una comanda de roba per tal que al setembre, a  l’inici del nou curs hi 
hagi roba en estoc. 
 
 
 
 
Comissió d’Activitats Extraescolars: 
 
Components: Felicidad Gracia, Azahara Izquierdo, Silvia Torrecillas, Paloma 

Garcia. 

 

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. Aquest any com a noves activitats proposem: ioga, art 

urbà, english games, rugby, robòtica infantil, sports games, costura, drons i 

atletisme.  

 
També s’encarrega de demanar a tots els monitors que realitzen les activitats 
extraescolars a la nostra escola el Certificat de Delictes sexuals, i tenir-ho 
abans de l’inici de les activitats extraescolars. 
 
Es coordina amb la secretària els espais per a cada activitat per tal de demanar 
el permís corresponent al mes d’agost a l’ajuntament per sol·licitar l’ús dels 
espais de l’escola.  



 

 

 

 

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. 

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 tots els membres de la comissió de manera 

que cadascuna gestiona un grup d'activitats durant el curs, i manté contacte amb 

els monitors/es per a solventar qualsevol incidència que s'escaigui. 

Es manté el contacte amb els monitors i es compra el material que necessitin 
per dur a terme la seva activitat.  
 
Es coordina el planning de la exhibició de les activitats de fi de curs.  
 

 
 

Comissió de menjador: 
 
Components: Azahara Izquierdo, Cristina Rodríguez Bermejo, Marta Serra 

Marco, Rosa Maria blanch, Joan Carbonell, Paloma Garcia Rios, Silvia 

Torrecillas, Elisa Gabarró i Francisco Tous. 

L'empresa, que gestiona el menjador a la nostra escola per tercer any 

consecutiu, és ALIMENT ART.  

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 i sempre s’ha intentat respondre amb la col·laboració, si calia, de 

l’empresa del Menjador Aliment Art.  

Enguany hem comptat amb  13 monitores: 2 monitores a P3, 2 monitores a P4, 

1 a P5, 1 vetlladora per a infantil, 3 monitores a 1er cicle, 3 monitores a 2n cicle, 

i 2 monitores a 3er cicle.  

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

Es fa 1 reunió, amb el menjador, i la comissió de per tal de contestar les 

disfuncions que es posen de manifest al llarg del curs.  



 

 

 

Entre els companys de la comissió s’ han fet visites al menjador de manera 

regular al llarg del curs, amb una mitjana d’1 o 2 cops al mes, per a detectar 

possibles disfuncions, algunes comunicades per les pròpies famílies. I cal dir que 

el resultat general és molt bo. 

Es manté una comunicació molt fluïda, entre l’empresa i la Comissió de Menjador 

de l’Ampa, tots els pares i mares que volen anar al menjador a “observar”/ 

“provar” els àpats i el menjador en general, un cop finalitza, la coordinadora del 

menjador dona un Document d’Avaluació als pares que han de fer arribar a 

l’AMPA. Es tracta d’ una enquesta on es valoren paràmetres com l’espai, 

l’atenció, el menjar, la quantitat, el soroll entre altres. Aquestes enquestes a 

posteriori s’envien a l’ ajuntament. 

En aquest sentit hem detectat que hi ha molta contaminació ambiental al 

menjador, potser degut a l’alçada de l’espai, potser perquè hi ha molts nens, una 

mitjana de 260 comensals... Des de la Comissió de Menjador hem posat fil a 

l’agulla i s’ha contactat amb l’empresa Teno que gestiona els decibels d’un espai 

concret i amb els resultats es decideix comprar un semàfor (fa les funcions de 

sonòmetre) i així regularà el soroll a l’aula. 

Tenim el vistiplau de direcció. Per a la instal·lació del mateix tenim l’ajuda del 

conserge. El Semàfor controlador de sorolls de per ex:  Amazon ref. 1.3850 té 

un cost aprox. de 125€. 

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

José, i la Sílvia, i de moment, mentre no estigui completament instal·lat s’acorda 

que els petits a mida que acabin de dinar, marxin fora de la sala. 

D’altra banda, se’ns  informa dels mètodes que utilitzen quan per exemple un 

nen no es porta bé, etc. 

I, que tenim 1 Nevera i 1 Microones propietat de l ‘Ampa. 

Aspectes a  millorar: Vàrem quedar que enviarien fotos dels plats cada dia i no 

s’ha arribat a fer. 

Entre els companys de Comissió caldria ser més constants i anar a visitar el  

menjador més sovint. 

Destaquem molt positives les activitats que l’empresa Aliment Art proposa als 

nostres fills. Des de “els Tastets”, els Tallers de Cuina, la Capsa dels Jocs, el 

Mirall Màgic, el Dia sense Pilota, el Concurs de Ball i Cançons, etc, ja que tots 

gaudeixen, amb un gran nombre de participació. 



 

 

 

Comissió de festes: 

Components: Azahara Izquierdo, Joan Carbonell, Miriam Leiva, Paloma Garcia, 

Felicidad Gracia, Ismael Camps, Raquel Martinez, Silvia Perez, Nathalie Perez, 

Martina, Maria Jose, Maria Fernando, Meritxell, Mireia, Raquel, Ismael, Rocio 

Barrera, Stella, Maria Fernando, Mari Carmen, Lorena, Lola, Lluisa, Jose Carlos, 

Imma, Eugenio, Ester, Encarna, Elena i Cesar. 

 

Enguany s’han celebrat les següents festes: 

 

- Castanyada: Realitzen la compra de les castanyes, es fa una crida de 

pares voluntaris per tal que col·laborin amb el tall de les castanyes i 

cocció. Aquest any els nens de 6è han estat els que han posat les 

castanyes dintre les paperines. 

 

- Marató: Des de l’escola es venen els tiquets de la rifa. La comissió 

gestiona els regals de les empreses col·laboradores en la rifa.  

 

Empreses col·laboradores: 

o NATURETIME 

o ESCAPE ROOM TARRAGONA 

o RESTAURANT DEVINS 

o CENTRE D’ESTÈTICA ANNA PIJUAN 

o ANAV (ASSOCIACIÓ NUCLEAR ASCÓ- VANDELLÓS) 

 

- Fotos nadalenques: En el mes de novembre es va contactar amb diverses 

empreses fotogràfiques de la zona, però tots ens van informar que ja 

anàvem tard. L’únic contacte el qual va poder fer-nos les fotografies va 

ser l’empresa Minerva.  

 

En data 05 de desembre de 2018 es van fer les fotografies als alumnes. 

Es van vendre un total de 162 fotos a 14 euros cada una (calendari petit, 

punt de llibre, una foto gran i dues petites). 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Carnaval:  SUPER HEROÏS.  

 

En el mes de desembre vam contactar amb l’escola Guillem Fortuny ja 

que les dues escoles estem molt pròximes i les dues escoles volíem anar 

de súper heroïs. Ens va semblar una idea fascinant per poder establir més 

vincles entre els pares i fills/filles de les dues escoles. 

 

L’escola Guillem Fortuny se n’encarregava de buscar el vehicle però totes 

les empreses de lloguer de vehicles els van dir que no tenien cap 

camioneta disponible, i va ser una mare la que va oferir posar el seu 

vehicle i el seu remolc particular. 

 

Des de la comissió de festes de la nostra escola es va organitzar la 

decoració del vehicle i el remolc.  

Des de l’activitat extraescolar de manga ens van ajudar a fer els dibuixos 

de super heoïs que decoraven el remolc. El vehicle es va decorar amb 

una gran capa i un antifaç.  

 

El 15 de gener de 2019 la Maria i el Jose Carlos (pares de la nostra escola) 

es van oferir a fer de models per poder enviar la disfressa als pares i que 

la resta de pares poguessin veure com era la disfressa.  

 

Del 05 de febrer al 08 de febrer de 15:00 hores a 16:00 hores vam anar 

diversos pares de la comissió a la classe de plàstica i vam col·laborar 

també amb la decoració del vehicle i el remolc.  

 

A partir del 12 de febrer es va repartir la disfressa a l’AMPA a tots els 

pares, mares i tutorats. 

 

Inscrits a oficina de l’AMPA per venir al carnaval han estat 87 persones 

però finalment vam ser 132 persones, un cop va finalitzar la inscripció a la 

nostra oficina va haver gent interessada que volia venir i se’ls va facilitar 

la botiga per què poguessin anar ells a buscar la disfressa.  

La data d’inscripcions va ser del 09 de gener al 25 de gener de 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

Comissió de formació: 

Components: Azahara Izquierdo, Raquel Martinez, Felicidad Gracia, Miriam 

Leiva, Silvia Torrecillas, Cristina Rodriguez, Vanesa Molina i Lizzy.  

- Curs Amara Berri: Impartit per la Lluïsa (directora de l’Escola Mas 

Clariana), Sandra (mestra de l’Escola Mas Clariana) i la Cuca (mestra 

especialista).  

Dates:  

 20 de desembre de 2018 

 14 de març de 2019 

Horari: De 17:30 fins les 19 hores.  

Places: Limitades a 25 

- Xerrada què vol dir aprendre, i com acompanyem l’aprenentatge dels 

infants?: Impartit per Guillem Massot (coordinador pedagògic del Submarí 

lila).  

Data:  

 03 de juny de 2019 

Horari: De 16:30 fins les 18 hores. 

Places limitades 

Descripció: Com ens adonem que els infants aprenen? Com ens 

situem davant els seus aprenentatges? Què fem quan els infants 

no aprenen? Quin paper hi juga l’escola i la família, en el procés 

d’aprenentatge? I, el cos i les emocions de quina manera hi 

intervenen? 

Es va oferir servei d’acollida pels nens/es de les famílies que van 

assistir a la xerrada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comissió de Pati: 

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.  

Enguany l’escola ha instal·lat un sorral nou amb troncs, plantes i arbres per al 

gaudi dels nens de 1er, 2i 3er cicle.  

Des de l’ Ampa ens hem posat en contacte amb Gecko Walls, una empresa 

especialitzada en el disseny i creació de rocòdroms d’escalada per al sector 

educatiu.   

En aquest sentit i junt amb direcció tenim la proposta damunt la taula, i només 

cal donar el vist-i –plau. Cost aproximat del projecte amb Gecko Walls: Presa 

d’escalada: 1,80m d’alçada ancorada a la paret i material de muntatge, 

homologació, etc, amb terra de cautxú o tou, cost aprox: 3.800€ 

Paral·lelament  hem atès la conveniència de l’ escola d’ instal·lar unes cuinetes 

tant al pati dels grans com al dels petits, i hem fet venir un fuster per agafar 

mides. Tenim 2 pressupostos damunt la taula i només cal triar quin decidim i 

començar. 

Fusteria Rus&Sama, Cost aproximat 3.600€ 

 

 

Comissió d’Aplicació informàtica: Empresa AMPASOFT  

Composició: Coordinadora, Sra. Silvia Torrecillas, Sra. Felicidad Gracia,  Sra. 

Paloma García, Sra. Azahara Izquierdo i Sra. Vanessa Duran. 

 

Durant aquest any hem posat en marxa un programa informàtic de gestió per a 

totes les activitats i serveis que ofereix l'AMPA. Aquest programa de gestió 

ajudarà en la gestió econòmica de les activitats, acollida i altres serveis com la 

compra de roba, permetent que tots els usuaris puguin fer els tràmits 

(preinscripció i pagaments) per internet sense necessitat de presenciar-se a 

l’oficina d'AMPA. A més permetrà gestionar l'acollida mitjançant domiciliació 

bancària, de manera similar al menjador, i d'aquesta manera evitar la compra de 

tiquets i els impagaments.  

 



 

 

 

Comissió de Comunicació: 

Composició: Azahara Izquierdo, Vanesa Molina, Paloma Garcia i Meritxell. 

 
En aquesta comissió es posa en comú les comunicacions per tal de contrastar 
la informació i donar el millor servei a les famílies mitjançant les xarxes socials 
(web AMPA www.Ampamasclariana.com, facebook: AMPA Mas Clariana), així 
com també via mail i via watsapp amb el grup de delegades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ampamasclariana.com/


 

Comptes anuals curs 2018/2019: 
 

ENTRADES SORTIDES 
 

ROBA 4727,29 4076,25 651,04 

AGENDES 183,48 1335,84 -1152,36 

QUOTES SOCIS 7810 
 

7810 

ASSEGURANCES 1181 922,5 258,5 

ANGLES I ALEMANY 36695,3 30163 6532,3 

MANGA 1887,5 
 

1887,5 

BASQUET 3112,5 1920 1192,5 

FUNKY 2214 
 

2214 

ROBOTICA 3039 2600 439 

PATINATGE I JUDO 8815 8191 624 

MANUALITATS 92 
 

92 

FUTBOL 9702,5 5702 4000,5 

MUSICA 4606 
 

4606 

ACOLLIDA 14304,3 
 

14304,3 

NENOOS 6614 4852 1762 

GIMNASTICA ARTISTICA 9703,5 140 9563,5 

DANSA 1352 508,82 843,18 

REPAS 1778 
 

1778 

LUDOTARDES 1964 
 

1964 

CARNAVAL 732 664,23 67,77 

FESTA FINAL DE CURS 4384,3 6911,58 -2527,28 

VARIS 2547,1 
 

2547,1 

SUMMER CAMP 
 

3358,25 -3358,25 

SUBVENCIONS 1567,28 
 

1567,28 

SOUS 
 

27218,08 -27218,08 

SEG. SOCIAL 
 

8684,6 -8684,6 

SERVEIS PROFESIONALS 
 

5032,98 -5032,98 

PREVENCIO 
 

474,24 -474,24 

SERVEIS BANCARIS 
 

724,75 -724,75 

ALTRES SERVEIS 
 

519,86 -519,86 

MILLORES PER L'ESCOLA 
 

3693,94 -3693,94 

MATERIAL 
EXTRAESCOLARS 

 
228,6 -228,6 

QUOTA FEDERACIO PARES 
 

370,66 -370,66 

DESP. TELEFONICA 
 

505,99 -505,99 

MATERIAL DIVERS ABACUS 
 

215,59 -215,59 

DESPESES VARIES 
 

442,21 -442,21 

TOTALS 129012,05 119456,97 9555,08 

 



 

  

Pressupost anual curs 2019/2020: 

  ENTRADES SORTIDES   

GESTIÓ-ACCIONS:       

ROBA 6100 4400 1700 

AGENDES 170 1100 -930 

FOTOS NADAL 1800 1500 300 

QUOTES SOCIS 8160   8160 

ASSEGURANCES 1533 1110 423 

        

ACTIVITATS:       

ANGLES – speak 45700 45500 200 

MANGA 3700 2900 800 

BASQUET 5900 4100 1800 

ROBOTICA 2000 1500 500 

PATINATGE I JUDO 5707 4800 907 

FUTBOL 2300 1200 1100 

MUSICA 23000 19600 3400 

ACOLLIDA 17500 16000 1500 

DANSA 4700 3300 1400 

CUINA 3900 3700 200 

ESCACS 1400 700 700 

SPEAK 2000   2000 

LUDOTARDES 2900 2400 500 

ACTIVITATS NOVES:    

YOGA 3000 3000   

ART URBA 3000 3000   

RUGBY 3000 3000   

DRONS 3000 3000   

BATUCADA 3000 3000   

GAMES 3000 3000   

COSTURA 3000 3000   

FORMACIÓ:       

SESSIO PARES   400 -400 

FESTES:       

CARNAVAL 850 1000 -150 

FESTA FINAL CURS 700 1800 -1100 

FESTA 6e   700 -700 

CASTANYADA   600 -600 

SANT JORDI   250 -250 



GRADUACIÓ P5   200   

GESTIÓ-OFICINA:       

SUBVENCIO 2500   2500 

GESTORIA-RISCOS LAB   4000 -4000 

SERVEIS BANCARIS   800 -800 

QUOTA FEDERACIO 
PARES 

  380 -380 

DESP. TELEFONICA   560 -560 

DESPESES VARIES   500 -500 

DONATIU LA MARATO   116 -116 

MANTEN.AMPASOFT   1000 -1000 

MILLORES ACTIVITATS   1404 -1404 

MILLORES COLE   5000   

EXCURSIONS   500   

SOUS I SALARIS 
COORDIN. 

  9500 -9500 

TOTALS 163520 163520 0 

 

 

DESPESES SORTIDES INGRESOS ENTRADES 

GENERAL         163.520 €  GENERAL         163.520 €  

    QUOTES 
SOCIS 

            8.160 €  

ACTIVITATS         127.810 €  SUBVENCIO             2.500 €  

FORMACIÓ                 400 €  ACTIVITATS         143.240 €  

FESTES             4.550 €  FESTES             1.550 €  

GESTIÓ 
OFICINA 

          23.760 €  ROBA             6.100 €  

GESTIÓ 
ACCIONS 

            7.000 €  FOTOS 
NADAL 

            1.800 €  

  
AGENDES                 170 €   

  TOTAL                   0   €  

 


