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Memòria d’Activitats 2017-2018 
 

Àrea Social 

A finals de setembre del 2017 l’AMPA comptava amb 224 socis que representen a 246 alumnes, sobre 

un total de 473 alumnes matriculats a l’Institut. Això representa una xifra de socis pràcticament similar 

al curs anterior.  

Distribució de llibres de text 

L’AMPA valora positivament el petit increment en el segon curs del servei amb IDDINK, encara que 

com es pot veure el grau d’implantació en el nostre centre encara és molt baix. 

 

 

 

Activitats per alumnes 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Aquest curs 2017/18 vàrem continuar amb l’empresa Valors IPP 

lleure i esport. 

L’oferta d’activitats extraescolars era la següent: 

• Futbol Sala (de 1r a 4t d’ESO) 

• Volei (de 1r a 4t d’ESO) 

• Patinatge (de 1r a 4t d’ESO) 

• Guitarra (de 1r a 4t d’ESO) 

• Anglès (de 1r a 4t d’ESO) 
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• Teatre (de 1r a 4t d’ESO) 

• Dansa Moderna (hip-hop) (de 1r a 4t d’ESO) 

• Reforç (de 1r a 4t d’ESO) 

• Robòtica (de 1r a 4t d’ESO) 

• Ioga (adults) 

• Salsa i country (adults) 

Pel que fa a les activitats de reforç i d’anglès, s’ha mantingut durant tot el curs intentant tenir una 

coordinació fluida entre la cap d’estudis del centre, els diferents tutors de l’ESO i l’AMPA, a fi de que 

els alumnes aprofitin al màxim aquestes activitats. Els resultats acadèmics dels alumnes de repàs van 

millorar. 

Les diferents activitats que finalment van sortir van ser: Reforç amb 7 alumnes; anglès amb 5 alumnes; 

volei amb 6 alumnes; i  ioga, amb 9 adults és el grup més consolidat). 

Les altres activitats no es van poder dur a terme per falta de participants suficients. 

Al mes de març va succeïr un petit problema de disciplina amb un dels alumnes de reforç, però la 

intervenció del propi Institut va ser ràpida, a fi de que no es tornés a produir, deixant clar l’existència 

de la coordinació centre/activitats extraescolars. 

Per altre banda, ha quedat consolidada l’activitat iniciada l’anterior curs de Tallers de reanimació 

cardio pulmonar per alumnes de d´ESO. 

Activitats per a les Famílies 

Des de l’AMPA i amb la col·laboració de Valors IPP, s’ha continuat realitzant l’activitat de Ioga amb 

un grup de mares força arrelat. 

ESCOLA DE FAMÍLIES 

Al llarg del curs 2017-18, la professora de l’institut Juana Gallardo, va iniciar unes sessions de pares 

on s’anaven treballant mensualment diferents temes que ella preparava segons una línia filosòfica i 

de les demandes que anaven sorgint en cada sessió. 

D’aquestes sessions va sorgir la necessitat de donar resposta a alguns temes que requerien de 

tècnics especialitzats per abordar algunes de les qüestions sorgides. En aquest camí es va dur a 

terme una Xerrada-taller anomenada “Família, surto de festa” a càrrec de la Guàrdia Urbana de 

l’Hospitalet. 

Fruit d’això es va crear un grup de treball integrat pel PAEF (Programa d’acompanyament educatiu a 

les famílies) representat per l’Anna Mundet de l’Ajuntament, un grup de pares i mares voluntaris i 

l’AMPA. 

Durant el darrer trimestre del curs, aquest grup impulsor va anar donant forma al nou projecte de 

l’Escola de Famílies que s’està realitzant durant aquest curs. 
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Reunions amb Direcció i Consell Escolar 

S`han fet  reunions trimestrals amb l’equip directiu per tal de tenir informació sobre les inquietuds que 

ens han fet arribar els pares, donant posteriorment aquesta informació als interessats.  

El curs passat es van tractar diferents temes de funcionament del centre. A destacar entre els temes 

tractats, el projecte de reutilització de llibres, el reforç, el ús de la targeta de transport T16 per als 

alumnes a les sortides de centre,  els projectes de centre a subvencionar, la continuïtat dels crèdits 

de síntesi i l’intercanvi d’anglès, preparació de jornada de portes obertes, consolidar els viatges de fi 

de etapa (ESO i Batxillerat),  així com la preocupació per la dinamització de les famílies en la seva 

participació en el centre. 

La participació en el Consell Escolar dels Representats dels Mares i Pares ha estat molt important en 

el seguiment del nou projecte de Centre. La representant del AMPA en el Consell es la Yolanda 

Fernández. 

Reunions amb l’Ajuntament 

En aquest apartat l’activitat de l’AMPA ha estat centrada en las trobades de’AMPA de secundària de 

L’H (tutelades per la Regidoria d’Educació) i amb la participació al Consell de Districte. S’ha participat 

en  els següents temes: : 

• En el programes PAEF de la Regidoria, s’ha liderat el grup de millorar la participació de les 

famílies en l’activitat de les Ampas, presentant junt amb la Unió de Botiguers de Santa Eulàlia 

el programa d’avantatges comercials amb el carnet de l’AMPA. També s’han planificat 

xerrades que poden tenir interès a les famílies. 

• Entre els temes tractats en el Consell destaquen els relacionats amb les noves 

infraestructures del barri (Poliesportiu, Can Trinxet, camins escolars, etc.) i els temes de 

gestió participativa de inversions menors. 

Festa de Sant Jordi i de fi de Curs 

Aquest any s'ha fet efectiva la col·laboració amb el centre en la festa de Nadal i Sant Jordi, aportant 

monitors de lleure d'acord amb la direcció del centre per tal de dinamitzar les mateixes. A la festa de 

Nadal es va contractar des de l’AMPA uns tallers de dansa. També es va subvencionar el 

desplaçament al teatre pels alumnes d’ESO durant les festes de Sant Jordi, on hi va participar el 

nostre Grup de Teatre ELA-ELA.  

Aquest curs l’AMPA va poder col·laborar en l’actuació de la Gresca per Nadal al Centre Cultural, junt 

al grup de Teatre ELA-ELA. 

Contribució Centre 

L’AMPA en el curs 2017-2018 ha col·laborat amb el centre amb una subvenció de 2.900 € per sufragar 

diversos projectes docents i estructurals: (valor de la aportació entre parèntesis):   

• Departament de castellà: compra de 10 exemplars de 3 llibres de lectura de 2n i 3r d’ESO 

(300 € aprox). Subvencionat per Iddink per la compra de llibres per part de les famílies. 
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• Departament de Ciències Naturals: reparació de 6 lupes de microscopi, compra d’un fogonet 

i cremador campingaz (313 € aprox) 

• Departament de Tecnologia: compra de 5 kits complerts Innova per a projectes de robòtica. 

(1950€ aprox) 

.  
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Balanç Econòmic Curs 2017-2018 
 

    

 
ENTRADES SORTIDES SALDO 

AMPA       

Fons propis reservats en el exercici 
anterior…. 

7.055,07 € 
  

  

Quotes socis Ampa 3.375,00 €     

Aportació Projectes Institut Santa Eulàlia:   2.314,05 €   

Projecte Ciencies Naturals  389,51 €  

Projecte Gimnàs  1.399,95 €  

Projecte Música  524,59 €  

Subvenció Sortida Sant Jordi   502,00 €   

Activitats Extraescolars   436,53 €   

Comissions i despeses bancàries   130,40 €   

Domini WEB AMPA  43,00 €  

Federació AMPAS   370,67 €   

Altres despeses:   133,12 €   

Despeses col.laboració secretària   112,50 €   

Material Oficina   20,62 €   

TOTAL 10.430,07 € 3.929,77 € 6.500,30 € 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TRESORERIA 
 

Curs 2017-18 - Tresoreria caixa ENTRADES SORTIDES SALDO 

Caixa efectiu (saldo inicial 2017-2018)     101,44 

Entrades efectiu durant l'exercici 45,00   146,44 

Sortides efectiu durant l'exercici   -20,62  125,82 

Saldo final efectiu     125,82 

       

Curs 2017-18 - Tresoreria banc ENTRADES SORTIDES SALDO 

Caixa de Sabadell (saldo inicial 2017-
2018) 

  
  

6.953,63 

Entrades banc durant l'exercici 3.330,00   10.283,63 

Sortides banc durant l'exercici   -3.909,15  6.374,48 

Saldo final Banc Sabadell     6.374,48 

 


