
   Assemblea General 2021



Agenda
 

1. Funció i organització de l’AMPA del Col·legi Sant Miquel dels Sants.

2. Memòria de les principals activitats corresponents a l’exercici 2020-2021 i  

activitats previstes per a l’exercici 2021-2022.

3. Presentació de la liquidació de l’exercici 2020-2021.

4. Presentació del pressupost per a l’exercici 2021-2022.

5. Provisió de càrrecs de la Junta Directiva.

6. Precs i preguntes.
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Què som

• L’AMPA: és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda 
legalment al registre d’associacions i formada per families de 
l’escola.

• La voluntat de l’Ampa és aconseguir, juntament amb l’escola, 
la millor educació pels nostres infants.

• La Junta funciona per la col·laboració desinteressada de 
famílies que prenen la decisió d’invertir part del seu temps 
per a fer propostes amb la intenció del benefici de tothom.

• Les quotes de les famílies membres de l’associació, 
serveixen íntegrament, per cobrir el cost de les activitats i 
serveis, conferències i celebracions que es puguin 
organitzar, i els projectes que l’escola i l’AMPA decideixin 
amb consens. 



• Donar suport a les famílies, professorat i alumnat, en tot allò que 
contribueix a la millora de la qualitat de l'ensenyament, fomentant el 
vincle família – escola. 

• Organitzar i col·laborar en la celebració d'actes a l'escola, proposar 
conferències o tallers i gestionar activitats extraescolars. 

• Programar i realitzar activitats pròpies amb l'objectiu de cohesionar 
la relació entre les famílies, l’escola i la ciutat.

• Organitzar les activitats extraescolars.

• Participar en el Consell Escolar del centre amb un representant.

Què fem



• Aquest curs hi ha escolaritzats 1212 alumnes, que fan un total de 
815 famílies.

• En l’actualitat formen part de l’associació 555 famílies.

• La junta actual està formada per 13 pares i mares voluntaris als que 
l’assemblea va delegar la representació de l’associació i encomana 
la realització de les activitats previstes.

Qui som



• Cada any es convoca l’Assemblea General de l’AMPA, on es 
discuteix i s’aprova la gestió de la Junta, i on tothom podem aportar 
idees, propostes…

• Els membres de la Junta ens trobem segons convingui per posar en 
comú la feina feta en els projectes de les comissions: econòmica, 
extraescolars, festes, família-escola i mobilitat sostenible.

• Tenim un grup de WhatsApp amb els delegats de cada classe des 
del que ens podem comunicar d’una manera àgil tan pel que fa a les 
iniciatives que l’Ampa promou com per qualsevol comentari, idea o 
suggeriment que algun grup classe ens vulgui fer arribar.

• Ens reunim mensualment amb direcció per aportar feedback a les 
famílies i a l’escola per intentar potenciar el vincle família – escola.

Com 
treballen



Junta 
directiva 

2020-2021

• Sergio Ramírez (President)
• Sole Morales (Secretaria)
• Montse Serra (Tresorera)
• Dúnia Crosas (Vocal)
• Anna Lluís (Vocal)
• Silvia Comerma (Vocal)
• Elisabet Barrera (Vocal)
• Núria Garcia (Vocal)
• Esteve Salamero (Vocal)
• Pere Molist (Vocal)
• Núria Reixach (Vocal)
• Núria Camprodon (Vocal)
• Joan Vilarúbia (Vocal)
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6. Precs i preguntes.



Comissió d’activitats 
extraescolars



ACTIVITATS ENTITATS, CLUBS
I PROFESSIONALS PARTICIPANTS

PATINATGE CONSELL ESPORTIU D’OSONA 5
GUITARRA             LIDIA CASALS 3

TEATRE XEVI FONT ESPECTACLES 10
CUINA ALBA GENERÓ 10

ORDINOGRAFIA ANNA VALOR 15
43

Activitats extraescolars 2020-2021



• Per al curs 2020-2021 es van oferir 16 activitats diferents.

• A l’octubre s’inicien 5 activitats.

• Continuïtat dels servei de Fem Activitats.

• Durant el curs vam haver de parar les activitats extraescolars en 2 
ocasions; durant el mes de novembre coincidint amb la 2ona onada 
i des del passat 11/01/2021 i fins a final de curs.

Activitats extraescolars 2020-2021



ACTIVITATS ENTITATS, CLUBS
I PROFESSIONALS PARTICIPANTS

FUTBOL CONSELL ESPORTIU D’OSONA 15
CUINA ALBA GENERÓ 5

TRAIL RUNNING ASS. ESPORTIVA DIEDRE 10
GUITARRA LIDIA CASALS 3

ORDINOGRAFIA PAUTA 12
ARTS PLÀSTIQUES LA FARINERA 5

50

Activitats extraescolars 2021-2022



• Per al curs 2021-2022 s’han ofert 12 activitats diferents. La prioritat 
sempre ha estat asegurar complir amb les mesures sanitaries 
generals i les recomanades per l’escola.

• Aquest curs, a conseqüència del COVID-19, no s’ha fet tastet 
d’activitats al setembre, començant les activitats extraescolars a 
l’octubre amb 6 activitats.

• Desapareix el servei de Fem Activitats ofert del l’Ampa.

Activitats extraescolars 2021-2022



Setmana de la mobilitat sostenible 

• Entrega de cistelles de cartró per a la bici

• Concurs de dibuix: la ciutat que volem. Amb el 
dibuix guanyador se’n fan clauers de fusta per 
a tots els infants de l’escola.

• Video per promoure la mobilitat sostenible.

Iniciatives



• BUSBICI: impulsem i promovem l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport per desplaçar-se de casa a l’escola, en grup i de manera 
segura amb la col·laboració de famílies MOTOR que acompanyen 
els infants.

Iniciatives



• Gran recapte d’aliments: menjador 
social el Tupí: 970 kg. Gràcies famílies!

• La Marató de TV3: degut a les 
restriccions COVID no es va poder 
organitzar cap esdeveniment. Es va fer el 
sorteig d’una espatlla de pernil a través 
d’una llumineta i tots els fons recaptats 
es van destinar a la Marató: 329 €.

• Gestió i exposició dels desitjos de Nadal 
dels infants de elpetitmiquel. 

Iniciatives



Concurs dibuix de Nadal: 94 participants

• Educació infantil: 31
• Cicle inicial: 26  
• Cicle mitjà: 22
• Cicle superior: 14
• Secundària: 1

Iniciatives



Concurs de punts de llibre de Sant Jordi: 42 participants

• Educació infantil: 13
• Cicle inicial: 13  
• Cicle mitjà: 10
• Cicle superior: 6
• Secundària: 0

Iniciatives



• Famílies i poemes: recull de 
vídeos de famílies de l’escola 
recitant poemes.

  
• Taller de cuina de Sant Jordi: els 

infants habituals del taller de cuina 
i tots els alumnes que volien, varen 
poder gaudir d’un taller de postres 
amb roses i dracs.

• Entrega de samarretes pels 
alumnes de 6è com a record i 
comiat de l’escola elpetitmiquel.

Iniciatives



Premi recerca: edició VII i VIII
• El 28 de juny a les 20:00 de la tarda va tenir lloc l’entrega de 

premis de recerca de forma virtual.

• Es va resoldre l’entrega de premis del curs 2019-2020 que no es va 
poder dur a terme en el curs corresponent per les situacions 
nouvingudes de la pandemia.

• Curs 2019-2020
○ Social-humanístic: 

■ PARAULES ENTERRADES: UNA NOVEL·LA BASADA 
EN FETS REALS

○ Científic-tecnològic:
■ GENÒMICA: A LA RECERCA D’UN TRACTAMENT 

PERSONALITZAT



Premi recerca: edició VII i VIII
• Curs 2020-2021

○ Social-humanístic:
■ Proactivitat front els TCA des de l’escola

○ Científic-tecnològic:
■ La creació de wizarder



Comissió econòmica



Loteria

761 números venuts
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Falta actualitzar diapo
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2. Memòria de les principals activitats corresponents a l’exercici 2020-2021 i  

activitats previstes per a l’exercici 2021-2022.
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• Per al curs 2021-2022 s’ha obert la convocatòria d’inscripió als 
càrrecs de Secretari/a i Tresorer/a de l’Ampa pel curs 2021-2022 
i fins 2023-2024 d’acord als estatus de l’Ampa.

• Dins del període d’inscripció s’ha rebut 0 candidatures externa a la 
Junta Directiva de l’AMPA per ocupar els càrrecs.

• Sole Morales es presenta com candidata a la renovació de 
Secretaria que cal ratificar per votació a l’Assemblea General.

• Montse Serra es presenta com candidata a la renovació de 
Tresorera que cal ratificar per votació a l’Assemblea General.

Provisió de càrrecs de la Junta Directiva



Provisió de 
càrrecs 

2021-2022

• Sergio Ramírez (President)
• Sole Morales (Secretaria)
• Montse Serra (Tresorera)
• Dúnia Crosas (Vocal)
• Anna Lluís (Vocal)
• Silvia Comerma (Vocal)
• Elisabet Barrera (Vocal)
• Esteve Salamero (Vocal
• Núria Reixach (Vocal)
• Núria Camprodon (Vocal)
• Joan Vilarúbia (Vocal)
• Carolina Jaillier (Vocal)
• Helen Valenzuela (Vocal)
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1. Funció i organització de l’AMPA del Col·legi Sant Miquel dels Sants.

2. Memòria de les principals activitats corresponents a l’exercici 2020-2021 i  

activitats previstes per a l’exercici 2021-2022.

3. Presentació de la liquidació de l’exercici 2020-2021.

4. Presentació del pressupost per a l’exercici 2021-2022.

5. Provisió de càrrecs de la Junta Directiva.

6. Precs i preguntes.
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