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Memòria Activitats Curs 2016-2017 

A continuació presentem la Memòria d’Activitats de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de Cultura Pràctica. Aquest document pretén apropar a tots els socis, totes les 
accions que la Junta de l’Ampa i els seus col·laboradors, han dut a terme durant el curs 
2016-2017. Aquesta memòria queda presentada davant els socis  en l’ Assemblea General 
Ordinària de data xx/xx/2017 

Associats 

L’AMPA  va tancar l’exercici passat amb 380 famílies sòcies.  

S’ha atès als associats a través dels mitjans de que disposa L’AMPA el  “Racó de L’AMPA” situat al 
carrer Sant Pere, 34, el correu electrònic ampa@culturapractica.cat, i a través del telèfon 
690272074, o per whatsapp.  Així com hem mantingut informats a les famílies a través de la nova 
Web.  

L’AMPA continua oferint als seus associats el “carnet de soci” amb l’adheriment de diversos 
comerços que ofereixen uns petits descomptes als nostres associats. 

Descomptes oferts a les famílies associades: 

• 10% en la compra del xandall de l’escola a través del carnet de soci.  

Tasques que ha dut a terme la Junta durant el curs 

• Reunions mensualment de Junta directiva. 

• Diverses reunions amb l’equip directiu del centre.  

• Assemblea General de socis. 

• A través del A.E.E. la gestió i organització de les activitats extraescolars esportives. 

• Gestió econòmica,  informes comptables i pressupostos Actualització permanent del 
contingut de la web l’Ampa.  

• Seguiment del menjador amb visites aleatòries  per supervisar la qualitat del menjar i del 
servei.  

• Participació de forma activa en les reunions del  Consell Escolar que s’han celebrat 
durant el curs, a través del representant designat per la Junta directiva. 

• Participació en la jornada de portes obertes que va organitzar l’escola en el mes de 
febrer informant a les famílies que ens van visitar de la nostra tasca. ` 

• Reunions per la preparació de la Rua de carnestoltes i activitats complementàries 

Activitats extraescolars  

Activitats esportives 
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Les activitats esportives s’organitzen a través de l’Associació esportiva escolar la qual és  
gestionada íntegrament per l’Ampa.  
Aquest curs s’han hagut d’adaptar els horaris, als nous horaris plantejats per l’escola pels 
alumnes d’educació secundària. És a dir totes han començat un quart d’hora més tard, a  
partir de les 17:15 h. i han acabat un quart d’hora més tard.  

Jocs D’iniciació Esportiva 

• Participació de 9 nens i nenes. 
• Edats compreses entre el 3 i 6 anys. 
• Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 . 
• Contractació d’una monitora. 
• Participació en les activitats organitzades pel Consell Esportiu del Vallés diversos 

dissabtes del curs. 

Hip Hop – Ball modern 

• Participació de 18 nens i nenes. 
• Edats compreses entre el 3 i 6 anys. 
• Horari: dimarts de 17:00 a 18:30 . 
• Contractació d’una monitora. 
• Participació en les activitats organitzades per l’escola de dansa que ens ha proporcionat 

la monitora.  

Multiesport  

• Participació de 20 nens i nenes. 
• Edats compreses entre els 5 i 8 anys. 
• Horari: dimarts i dijous de 17:15 a 18:15. 
• S’han fet dos grups segons edat. 
• Contractació de dues monitores.   
• Participació en les jornades que ha organitzat el Consell Esportiu diversos dissabtes 

durant el curs. 

Escola De Futbol 

• Participació de 34 alumnes. 
• Activitat per alumnes de 1er de primària fins alumnes de 4rt ESO. 
• Horari:  s’ha realitzat segons  els grups i les edats dels alumnes.  
• Han sortit 3 equips de futbol.  
• Contractació de 3 monitores, 3 monitors s’han ocupat de  dos equips, així com 1 ajudant. 
• Participació en els diferents partits organitzats els dissabtes a través del Consell Esportiu 

del Vallés Occidental. 

Escola De Basquet 

• Participació de 28 alumnes. 
• Activitat per alumnes de 3er de primària fins alumnes de 4rt ESO. 
• Horari: s'ha realitzat segons  els grups i les edats dels alumnes.  
• Han sortit 3 equips de bàsquet.  
• Contractació de 2 monitors, un dels monitors portava dos equips. 
• Participació en els diferents partits organitzats els dissabtes a través del Consell Esportiu 

del Vallés Occidental. 

Taekwondo 
• Participació de 11 alumnes. 
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• L’Activitat es realitza al gimnàs Squash4 al carrer de la Rasa 

Piscina   
• L’activitat s’ha fet a Qsport situada al carrer Sant Gaietà.  
• Participació de 39 alumnes. 
• Activitat per alumnes de P3 a 2on. primària. 
•  Horari: 17:30 a 18:30. 

Escola De Voleibol: es suprimeix l’activitat per falta de alumnes 

L’Ampa ha posat al servei de les famílies i de forma gratuïta l’aula d’estudi pels nens i nenes que 
entrenen a partir de les 18:15h.  

La participació total en activitats extraescolars esportives ha estat  de 159 alumnes 

 Altres activitats extraescolars  

Escacs  

• Participació de 18 alumnes. 
• Activitat per alumnes de 1er primària fins a 4rt. ESO. 
• Horari:  S’han fet dos grups per edats al migdia dels dimarts. Activitat dirigida 

principalment als nens i nenes que es queden al menjador.  

Anglès  

• Participació de 18 alumnes. 
• Activitat per alumnes de P4 fins a 4rt. ESO. 
• Horari:  dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17:00 a 18:10 ó de 17:00 a 18:40 segons el 

nivell i l’edat.  

La participació total en extraescolars esportives i no esportives ha estat de 195 alumnes 
en total 

Festes I Sortides  

 “Anem A Buscar El Tió”  

• El dia 18/12/2016.  
• Dirigit a alumnes de  P3,P4 i P5, 1er. i 2on. 
• Lloc Explanada casa Nova de l’Obac. 
• Participació aproximada de 175  d’assistents. 
• L’AMPA fa oferir un  esmorzar. 
• Es realitza un  concurs gastronòmic per amenitzar la trobada amb regal de un petit 

obsequi.  

“Festa de Reis”  

• El dia 05/01/2017. 
• Participació de 24 nens i nenes que van voler rebre a Ses Majestats, tots ells van rebre un 

regal de mans de Ses Majestats.  
• Per acabar la festa L’AMPA va obsequiar amb un berenar, a tots els assistents. 
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• S’ha fet entrega d’una fotografia per cada alumne.  
• Com a novetat, l’acte es va organitzar al vestíbul del casino 

“Festa graduació alumnes 4rt. ESO” 

• L’Ampa va obsequiar als assistents amb la beguda.  

“Carnestoltes” 

L’Ampa va tenir una col·laboració destacada en el carnestoltes. De forma coordinada 
amb l’escola vam participar en la comparsa dedicada al cinema com els actors que 
anàvem a la recollida dels Oscars. Es van confeccionar disfresses per 194 pares 
participants, a més vam col·laborar amb 1673,4€ realitzant el pagament de una factura 
corresponent a les sabatilles dels alumens. 

Racó de l’aprofitament 

S’ha continuat amb el projecte anomenat “racó de l’aprofitament”, moltes 
families utilitzen cada dia més aquest servei, on es poden trobar xandalls de l’escola en 
bon estat i sense cap cost.  

Consell Escolar 

 En el consell Escolar, l’Ampa,  a través de la seva representant la Fàtima ha estat present 
en els Consell escolars que s’han dut a terme durant el curs, excepte a un per no poder assistir-
hi per força major.  

Ingressos de l’Associació 

• Quotes dels associats. 

• Comissions/ràpel per la venta de xandalls que porten a terme les botigues, en funció de 
les ventes que han realitzat, així com el import del 10% de la venta de xandalls sobre les 
famílies que no presenten el val i per tant el descompte va a favor de l’Ampa.  

Altres gestions 

• S’ha fet una relació més estreta amb “Esports Avinguda” que ha resultat molt 
satisfactòria per la dedicació , el servei i la qualitat dels productes. S’ha començat a fer 
les bates noves en dos colors. 

• També s’ha fet gestions amb Mia Plastinylon perquè millori la qualitat del xandall que 
ven, mantenint els preus que ens oferia fins ara. 

• Aquest estiu es continua fent el préstec de llibres d’estiu. Aquest préstec s’ha limitat 
enguany exclusivament als nens de les famílies sòcies, ja he hem pogut comprovar que el 
75% dels llibres que no es tornen corresponen a nens de les famílies no sòcies 

Membres de la Junta i moviments que s’han produït 
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President : Esteban Luis Borrego Roncal 

Vicepresident:  

Tresorera: Puri Arrais 

Vocals: 

• Begoña Garcia 

• Mireia Medina 

• Aleix Solè 

• Pau Cazorla 

• Esteban Lao 

• Anna Moura 

• Paula De Paz 

Baixes: Mirian Armengol, Fàtima Taali, Monica Ferreira, Jordi Miralles 

Valoració final  

• Hem intentat donar transparència a totes les gestions que s’han fet durant el curs. 

• Agraïm l’esforç per la col·laboració i assistència de les famílies a les activitats 
organitzades i esperem continuar comptat amb el vostre suport.  

•  S’ha treballat amb l’únic i principal interès i objectiu  de millorar l’estada a l’escola 
de  tots els alumnes que formen la comunitat educativa i per ajudar a  crear  un 
vincle de comunicació important entre escola-pares-alumnes-mestres. 

A.M.PA. Cultura Pràctica 
La Junta 
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