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      Planificació d’Activitats 2018-2019 
 

 

Renovant la  junta de L'AMPA per garantir la continuïtat del projecte 

La nostra junta continua en una situació molt delicada. Està en funcionament amb només 4 persones i cal 

continuar treballant per intentar una major participació de les nostres famílies. 

La planificació que s’exposa a continuació en aquest document es portarà a terme amb el compromís de la 

junta actual durant el curs 2018-2019. 

Àrea Social 

A finals de setembre del 2018 l’AMPA comptava amb 218 socis que representen a 247 alumnes, sobre un total 

de 477 alumnes matriculats en diürn. Això representa un descens molt petit del nombre de socis (entorn al 52% 

dels alumnes son socis). 

Des de l’AMPA continuarem treballant per aconseguir nous beneficis per als seus socis, com els descomptes 

que actualment es poden aconseguir  a un gran nombre de comerços de tots tipus del barri només presentant 

el carnet de soci. Tanmateix es subvencionaran activitats de caire pedagògic proposades pel centre com  crèdits 

de síntesi i col·laborant amb les famílies amb tot allò que pugui millorar  la convivència. També hi ha la 

coordinació amb el Centre per engegar un projecte de socialització de llibres per abaratir el cost econòmic de 

la compra de llibres a les famílies. 

També mantenint el projecte de web per l’associació. Al llarg d’aquest curs es posarà en marxa una actualització 

continuada de la web de l’AMPA amb l’objectiu d’informar  de totes aquelles activitats que fan referència a les 

famílies. Amb això volem donar més presencia a la xarxa a les nostres activitats. L’adreça de la web és: 

www.ampasantaeulalialh.cat  

http://www.ampasantaeulalialh.cat/
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Àmbit Educatiu 

A part de la participació de l’AMPA a les reunions del Consell Escolar i les reunions periòdiques amb la Direcció 

del Centre, aquest curs continuem amb el projecte de reforç pels nostres fills i filles. Això implica participar molt 

estretament tant amb els docents com amb l’equip directiu en aquells aspectes que creiem que poden millorar 

el rendiment acadèmic dels alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. 

També volem seguir el desenvolupament progressiu del Projecte de millores del centre per part de l’Equip 

Directiu que encapçala en Ricard Serrano. No volem fiscalitzar la seva feina, sinó col·laborar a canalitzar tots 

aquells aspectes que creiem poden ajudar a que el nostre institut millori.  

Des de l’AMPA juntament amb l’equip docent del centre estem consolidant diferents viatges que duran a terme 

els nostres fill/es al llarg del seu pas pel centre com: 

- Crèdit de síntesi a la Vall de Núria per els alumnes de 3ª ESO. 

- Viatge de fi de 4t ESO a País Basc. Degut a un problema de manca d’alumnat el centre ha decidit 

anular aquest viatge. Des de l’AMPA, fruit d’una demanda d’algunes famílies, hem treballat amb el 

Centre per buscar una alternativa, aconseguint fusionar el viatge que feia el Departament de Francès i 

allargant-lo un dia per als alumnes de 4t ESO. 

- Tanmateix seguint amb el foment i millora en el coneixement de la llengua anglesa al Centre, s’iniciarà 

un viatge a 1r. De Batxillerat a Londres. 

- Finalment el viatge de final d’estudis de 2n de Batxillerat.  

Un altre tema que aquest any ens ha preocupat i en el qual hem treballat força degut a la situació política 

viscuda en el nostre país han estat les convocatòries de vaga; intentant sempre dur una bona coordinació amb 

el pensament del Claustre de Professors. 

També en aquest curs, a partir d’una proposta del PAEF, s’ha intentat encabir un projecte d’escola de pares 

per atendre les necessitats de les famílies. 
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Àmbit de Barri i Ciutat 

A l’igual que en els darrers anys, en la nova legislatura continuem sent l’únic Institut de Secundària amb 

representació al Consell de Districte.  

Aquesta legislatura sembla que el projecte emblemàtic està dirigit cap a la construcció del nou poliesportiu de 

Santa Eulàlia, així com la gestió de uns 400.000 € per petites obres en el Districte. Des de l’Institut hem 

presentat la proposta de millora per la plaça Pius XII dins del àmbit de la millora de camins escolars. 

A més a més, estem presents a les reunions i trobades amb altres AMPAS de secundària de la nostra ciutat 

coordinades des de la Regidoria d’Educació. 

Distribució de llibres de text. 

L'AMPA, després d’analitzar el tercer any del servei de llibres amb l’empresa Iddink, que aporta un projecte de 

reutilització de llibres, hem vist un important augment de l’ús d’aquest mètode per part de les famílies i per tant, 

l’objectiu és continuar utilitzant aquesta distribució de llibres en els propers anys. A més tenim un indicador 

mediambiental que volem anar publicant a la nostra web, en el curs 2018-19 la compra de ECOBOOKS en el 

centre a col·laborat a reduir el consum de paper en 503 Kg. (360 Tones total Iddink). 

Cal assenyalar que també continuem treballant en un projecte de socialització de llibres (inicialment amb els 

llibres de lectura) que comporta una coordinació amb el Centre per abaratir el cost dels llibres a les famílies i 

tan mateix per garantir l’accés a tots els alumnes a la lectura dels mateixos. 

Activitats extraescolars 

El curs 2018/2019 continuarem amb la col·laboració de l’empresa Valors IPP lleure i esport.  

Es manté l’oferta d’activitats extraescolars dels últims anys, mantenint els preus pels socis/-es de l’AMPA: 

• 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) 

• Teatre (de 1r a 4t d’ESO) 
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• 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) 

Al igual que el curs passat, per falta d’alumnes la majoria d’aquestes activitats no s’han pogut iniciar. 

Hem perdut l’equip de volei per falta de participants, també l’anglès i no hem pogut aconseguir un equip de 

futbol sala, encara que hi havia molt d’interès. 

Malgrat això ha sortit un grup de reforç, i el ioga que es manté des de fa anys el mateix grup, tot i el canvi de 

monitoratge de principi de curs. 

Activitats per a pares i mares 

A més del grup de Ioga, grup  ja molt consolidat any rere any, per al curs 2018-19 es posa en marxa l’Escola 

de Famílies fruit de la col.laboració de l’ex-professora Juana Gallardo, el Programa d’Acompanyament de les 

Famílies (PAEF), un grup de mares voluntàries i l’AMPA. 

L’objectiu és abordar diferents temes del ser de la persona a través del treball de filòsofs. Tot això a més, unit 

amb la preparació i elaboració de sessions amb temàtiques diverses que preocupen o que interessen a les 

famílies. 

El grup impulsor duu a terme juntament amb la Juana Gallardo la planificació de les sessions i també la 

incorporació, segons la sessió, de tècnics especialistes en algun dels temes treballats. 

Aquestes sessions es duran a terme el darrer dimarts de cada mes en horari de 18.30 a 20h a la biblioteca del 

centre. Es farà publicitat via e-mail i web. 

Estudi del projecte GESTALT 

Al llarg del curs 2018-19 es durà a terme el treball i l’ estudi d’una nova proposta per part de l’Institut Gestalt de 

dur a terme en el nostre centre un programa d’acompanyament i d’orientació per als alumnes o les famílies que 

tinguin unes necessitats d’ajuda i que el centre per diferents motius no pot encabir. 

Es valorarà conjuntament amb l’Equip Docent del Centre i si es veu adient es podrà realitzat alguna petita sessió 

al llarg del darrer trimestre tenint com a objectiu la seva total posada en marxa el curs 2019-20. 
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Comissió dinamitzadora 

Aquest curs continuarem col·laborant amb la Comissió dinamitzadora, que té com objectiu seguir recuperant 

certes activitats que en el passat s’ havien perdut i que sembla que mica en mica el centre torna a recuperar. 

Aquestes activitats que proposem tenen l’objectiu de fer participar a tothom i donar un ambient diferent al centre. 

Aprofitant això es poden incloure altres valors als nostres alumnes que han de ser els protagonistes de la seva 

educació: de solidaritat, de participació a la societat, de responsabilitat, de cultura. Si aconseguim això els 

alumnes es sentiran més importants dins del centre i sentiran aquest com seu. 

Festes al llarg del curs 

L’AMPA des d’aquesta Comissió dinamitzadora, continuarà donant suport a les diverses festes que es 

realitzin al llarg del curs com Nadal, Premis de Sant Jordi, final de curs, etc. 

Tanmateix atendrem d’altres propostes que puguin sorgir (premis, concursos, La Gresca Solidaria, 

visites culturals, etc..) 

Cloenda de Curs  

Es col·laborarà amb les activitats que organitzi el centre a final de curs. També en la festa de graduació 

a 2º Batxillerat i a 4º ESO. 

Gestió de quotes 

A més de col·laborar i participar en algunes de les activitats exposades anteriorment, cal assenyalar que amb 

les quotes recollides dels socis durant el curs 2017-18, l’AMPA ha decidit subvencionar 4 projectes presentats 

pels diferents Departaments del Centre com són: 

- Departament de música: compra d’un ordinador portàtil i altaveus. 

- Departament de Ciències: reparació de 6 microscopis i compra de material necessari per a l’hort. 

- Departament d’EF: compra de 6 bancs suecs 

- Departament de Llengües: adquisició de diccionaris de llatí i grec. 

D’aquesta manera invertim en els nostres alumnes i ajudem al Centre en aquelles necessitats en les que ells 

no poden arribar per manca de subvencions per part del Departament D’Ensenyament. 
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Gestió de subvencions 

Inicialment no es sol·licitarà cap subvenció per l’associació a l’administració local. Encara que estem oberts a 

escoltar a la Regidoria de Santa Eulàlia si el procés de justificacions i sol·licitud es fes més raonable. La 

tendència de l’administració local es a disminuir o retirar las subvencions.  
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 Pressupost Previst 2018-2019 
 

  Ingressos 

 

Provisió de fons propis (exercici anterior) 6.500,30  € 

Quotes socis 3.300,00  € 

Altres Ingressos (extraescolars, vendes, etc.) 100,00  € 

Subvencións Ajuntament 0,00  € 

Total Ingressos 9.900,30  € 

  Despeses 

 

Quota Federació (FAPAC) 370,00  € 

Material i fotocòpies 200,00  € 

Subvenció Projecte de Centre 3.000,00  € 

Festa, Sant Jordi, Fi de curs 600,00  € 

Activitats extraescolars  1.000,00  € 

Escola de Families 150,00  € 

Domini Web AMPA 45,00 € 

Comissions i despeses bancàries 150,00  € 

Altres despeses 200,00  € 

Provisió de fons propis per curs 2019-20 4.185,30 € 

Total Despeses 9.900,30  € 

 


