
PROGRAMA D'ACTIVITATS ANUAL AMPA ESCOLA JOSEP MONTSERRAT
CURS 2018-19

NOM ACTIVITAT
OBJECTIUS
PER A QUÈ?

METODOLOGIA
COM?

TEMPORALITZACIÓ
QUAN?

AVALUACIÓ

1. COORDINACIÓ
AMPA-ESCOLA

- Col·laborar en diverses necessitats 
de l’escola (millora d'infraestructures 
pendents: Racó Lectura, Paviment 
Psicomotricitat, Mural pati, ...)

Participant conjuntament amb l’Equip de 
l'escola i coordinant esforços:

- Atendre les demandes de l’escola, 
(valorar el cost i aprovar la despesa en 
funció de les possibilitats econòmiques 
de l’AMPA, implicar el claustre i alumnes 
en el projecte dins el currículum, o 
jornades de manteniment amb la 
col·laboració de la borsa de voluntaris) 

Reunió el primer dilluns de 
cada mes, amb assistència 
del Director de l’escola i 
membres de junta.
5 consells escolars l'any 
aprox.

- Durant tot el curs

Avaluació continua a cada 
reunió sobre el pactat a 

les anteriors

2. GESTIÓ INTERNA
 DE LA JUNTA

- Captació de nous membres a la 
junta per col·laborar a les 
comissions
- Fer més viables i eficients les 
tasques administratives
- Minimitzar els pagaments en 
efectiu. Tot el que sigui possible cal 
implementar-ho a la TPV Escola

- Fer més convocatòries participatives

- Gestió de la comptabilitat i documental 
a través de google drive i eines 
pràctiques per al dia a dia
- Distribuir millor les tasques entre 
presidenta-tresorer-secretària
- Comunicació constant amb direcció per 
afegir i gestionar pagaments TPV Ampa i 
portar-ho al dia (tresorer)

- Tot el curs
Avaluació contínua



3. COMUNICACIÓ AMB 
LES FAMÍLIES

- Facilitar que la comunicació entre 
les famílies i l’escola sigui l’adient 
per al bon funcionament del curs

- Informar les famílies de qualsevol 
activitat pròpia ó dins el territori que 
sigui d’utilitat per millorar la qualitat 
educativa dels nens i nenes

- Informar les famílies i l'escola de 
la gestió del pressupost que fa 
l'AMPA 

-  Blog  de  l'AMPA  (connecta  amb 
Facebook)
- Mailing a les famílies
- Enquestes i formularis Google
- Grup de distribució de whatsapp

Tot el curs
Conéixer a final de curs la 
satisfacció de les famíllies 

sobre l’efectivitat dels 
canals d’informació 

(Qüestionaris)

4. VENDA DE LLIBRES
- Donar continuïtat al sistema iniciat 
aquest any (escola-llibreria) 
millorant les incidències detectades

- Contactar amb la llibreria a final de 
curs
- Informar les famílies sobre el procés de 
compra de llibres
- Fer seguiment i gestions necessàries

3r trimestre

- Reunió amb responsable 
llibreria i AMPA

- Qüestionari a les 
famílies

5. ACTIVITATS 
LÚDIQUES

- Organitzar i dinamitzar activitats 
coincidint amb les festes 
tradicionals, així com d’altres que 
complementin la oferta lúdica de 
l’escola per tal d’afavorir la 
participació de les famílies en la vida 
escolar d’una forma distesa i crear 
vincles que afavoreixin les relacions 
entre famílies del mateix i diferent 
curs.

- FESTA BENVINGUDA DE P3
(Breu explicació a les famílies noves 
sobre el funcionament de l’AMPA i de 
l’escola + Berenar per al cicle inicial)
- CASTANYADA: Aportació de les 
castanyeres i castanyes
- NADAL: Decoració, Patge Reial i 
obsequis
- FESTA FI DE CURS: Sopar i Actes 
diversos
- SORTIDES TRIMESTRALS: Excursions 
de proximitat en família un cop al 
trimestre
- XERRADES D’INTERÈS GENERAL

Diverses dates al llarg 
del curs

- Avaluació quantitativa: 
Nombre de participants

- Qüestionari de 
satisfacció



6. FONTS DE 
FINANÇAMENT

- Obtenir fons per dur a terme les 
activitats programades al llarg del 
curs

- Quotes AMPA
- Recuperar la loteria
- Venda de polvorons (gestionarà cada 
família interessada a través d'uns 
coordinadors de curs)
- SERVEI DE BAR DURANT LES FESTES
- VENDA DE SAMARRETES, MOCADORS i 
POLARS
- Cerca de subvencions que beneficiïn les 
activitats que es realitzen en el centre. 

Al llarg del curs - Revisió de comptes a 
l’Assemblea anual

7. GESTIÓ DE SERVEIS 
PER A LES FAMÍLIES

- Oferir a les famílies els serveis 
complementaris dins i fora de 
l'horari lectiu necessaris per a una 
millora qualitativa 

- Activitats Extraescolars (Educa+)
- Servei de Menjador
- Casal d’Estiu i casalets 

temporada
- Assegurança Mèdica

Al llarg del curs

A final de curs
Qüestionaris de 

satisfacció a les famílies
Memòries

8. COLLA GEGANTERA

- Aconseguir ampliar la colla
- Dinamitzar els gegants de l'escola 
- Ampliar grup de músics per 
acompanyar al gegant a les sortides
- Participar amb els gegants a més 
actes de ciutat durant aquest curs

- Carta dels gegants a les famílies
- Estar en contacte amb la Coordinadora 
de Gegants de Mataró per tal d'estar 
informats i participar en xarxa
- RESTAURACIÓ DEL PEP LA GUINEU
- Taller/dia d'assaig fixe colla

Al llarg del curs
A final de curs valorar si 

hem crescut en 
participació a la colla


