
Assemblea socis AMPA 
 
Maig 2019 



Ordre del dia 

1. Activitats previstes final de curs 2018 - 2019 
2. Presentació i aprovació del pressupost 2018 - 2019 
3. Presentació i oferta extraescolars 2019 - 2020 
4. Funcionament Junta i vocals AMPA 
5. Estatuts i logo AFA Sant Josep  

@AMPASantJosep ampasantjosepcm https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/ 

https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/


1. Activitats previstes final de curs 2018 - 2019 

@AMPASantJosep ampasantjosepcm 

MAIG 

25/05 (dissabte): 

Torneig escacs de 
10 a 13 hores 
(Cotxeres de Sants) 

30/05 (dijous):  

Portes obertes 
natació (CEM 
Putxet) 

JUNY 

01/06 (dissabte):  

Cloenda 
extraescolars de 
10 a 13 hores 
(futbol, robòtica, 
escacs, iniciació a 
l’esport) 

02/06 (diumenge):  

XI Cursa escolar 
Sant Josep 

07/06 (divendres):  

Festival de dansa 

Sopar a la fresca 

08/06 (dissabte):  

Exhibició de judo 
(Mare de Déu del 
Roser) a les 10.30 

https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/ 

https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/


2. Presentació i aprovació del 
pressupost 2019 - 2020 

@AMPASantJosep ampasantjosepcm https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/ 

Les dues fonts d’ingressos de l’AMPA són les 
extraescolars i les quotes dels socis. No hi ha d’haver 
intercanvi de fons entre aquestes dues partides. 

- Quotes de socis, des de fa 2 o 3 anys s’observa 
que, tot i que creix el nombre de famílies de 
l’escola, hi ha un retrocés en les quotes de 
l’AMPA. 

- Extraescolars, la gestoria recomana augmentar 
les quotes del curs 2019-2020 perquè hi haurà 
un augment de l’1% de la nòmina dels monitors i, 
previsiblement, amb caràcter retroactiu perquè fa 
anys que no es revisa el conveni. 

L’aportació que l’AMPA fa a l’escola la gestoria 
recomana que no sigui superior a 5.000,00€ per tal 
de garantir que queda un romanent per a imprevistos. 
El pressupost pel curs escolar 2019-2020 s’aprova per 
unanimitat. 
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3. Presentació i oferta extraescolars 2019 - 2020 

@AMPASantJosep ampasantjosepcm https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/ 

Fútbol 

 

 

 

 

Iniciació a l’esport 

Dansa 

Teatre musical 

Judo  

Boxing educatiu 

Natació 

Música 

Robòtica 

Escacs 

NOVA 

EMPRESA 

https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/
https://www.putxetsport.cat/installacions
http://www.techlabkids.com/talleres/extraescolares-robotica
https://www.edami.com/clases-en-colegios/
http://www.musicactiva.net/ESCOLA_DE_MUSICA_2.html


3. Presentació i oferta extraescolars 2019 - 2020 

Novetats: 

- Activitats que es deixen de fer: idiomes 
- En valoració: 

- Noves extraescolars: Volei i Reperkutim 
- Nova eïna online per la gestió de les inscripcions  
- Noves dates d’inici i final d’extraescolars, començar al setembre i 

acabar al juny. S’acorda que cada activitat tingui el seu calendari propi. 

- A finals de maig es comença l’inscripció d’extraescolars 2019-2020. 
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4. Funcionament Junta i vocals AMPA 

Funcionament: 

- Reunió mensual de la Junta 
- Junta demana opinió a membres actius AMPA 
- Cada membre actiu aporta el que pot 
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4. Funcionament Junta i vocals AMPA 

@AMPASantJosep ampasantjosepcm 

Us 
necessitem! 

Junta 
Comissió de festes 
Comissió menjador 
Comissió de comunicació 
Col·laboradors 
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5. Estatuts i logo AFA Sant Josep 
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- A l’Assemblea celebrada al novembre de 
2018 es va acordar modificar el nom i els 
estatuts de l’entitat 

- A partir del setembre de 2019, serem AFA 
(Associació de Famílies d’Alumnes) i 
presentarem el nou logo 

- Estem treballant amb la CCAPAC per 
acabar de formalitzar la constitució de 
l’AFA amb el registre d’entitats 

 

Hi estem treballant 

https://ampacollegisantjosep.wordpress.com/
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Preguntes 
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Gràcies per la vostra 
assistència 
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