


- Descripció de les activitats que l’AFA ha realitzat durant aquest Curs 2018-19:

1 Reunions i asambleas del AFA durant el curs.

2 Crear les comissions per organitzar les funcions de tot l’any.

3 Informar i atendre a les families del alumnat al despatx del AFA de dilluns a Divendres de 12:30 a 13:30
i de 16:40 a 17:40,  vía WEB, grup whatsapp de delegats, per correu i per mòbil.

4 Coordinació de les activitats de extraescolars durant tot el curs.

5 Reunions amb el consell escolar i amb direcció de l’escola durant tot el curs.

6 Control del servei de menjador durant tot el curs.

7 Servei de canguratje per les reunions de inici de curs que fa l’escola a les families al Octubre i per a les 
reunions que realitza l’escola i que no poden asistir l’alumnat amb la demanda mínima de 5 alumnes/as.

8 Organització de la Festa de Nadal Desembre.

9 Venta de lotería de Nadal.

10 Organització de la rua infantil de carnestoltes de Terrassa de Gener al Març.

11 Organització Xocolatada solidaria Febrer.

12 Organitzar la Festa d’estiu al Juny.

13 Participar amb les famílias a la Jornada de Patis Juny.

14 Organitzar torneig de Bàsquet.

15 Organitzar les activitats pel proper curs.

16 Hem comprart material per a la oficina i per extraescolars.
17 Hem hagut de demanar permís per a la cesisó d’us d’espais a l’escola al  Servei d’Educació.





Aquest curs 2018/19 ens hem adherit a la Plataforma d’AFAS i AMPAS  de Terrassa LA PEPETA

- Despeses asociades 109,99€ (Festa taller de xapes) 

- Està pendent definir pel proper curs quota anual per despeces compartides de la plataforma.

Pel proper curs hem acordat mantenir la quota de soci:

- 25€ families d’un fill
- 35€ families de més d’un fill

S’ha comprat material per l’oficina del AMPA:

- Material d’oficina, fulls, Posits, retoladors, edding,.. (12,77€)

Aquest curs s’han cambiat els estatuts.

- A l’última assamblea s’ha decidit cambiar de AMPA a AFA , està pendent formalitzar el canvi.

- S’ha comprat un portalàmpares pel sota escala, había una llanterna amb piles peró es gastaba aviat, 
ara va directe al endoll. Despesa 11,45€.



Aquest curs s’ha realitzat servei de canguratje:

- Per les reunions de inici de curs a les famílies a l’escola s’ha realitzat servei de canguratje
- També a les reunions de Colonies. 
- Preu a pagar pel servei les famílies (1€ socis i 5€ no socis per nen/a ).
- Preu monitoratje 14,30€/h
- S’ha decidit realitzar canguratje sempre que hi hagi una reunió a l’escola i que no puguin venir
Les families amb l’alumnat amb una demanda  previa de mínim 5 alumnes/as.

Aquest curs s’ha renovat el movil per poder utilitzar el whatsapp per informar:

- Gerard ha pogut possar-se rápid en contacte amb les famílies via trucada i en el cas de no atendre,
ha pogut deixar missatge per whatsapp. 
- Despesa anual 153,19€

Aquest curs s’han donat 150€ a la comissió de 6è 

- Hem realitzat una transferencia dels 150€ com a donació a la comissió de 6è.
- S’ha destinat 50€ a la compra de material per a vendre pastissos.

- I 100€ a la realització de la orla de final de curs.

Aquest curs s’ha mantingut el datàfon al despatx del AFA:

- S’ha mantingut el mateix datàfon que hi había, tarifa plana per 8€ mensuals.
- Total despeses 96€.



Aquest curs s’han fet socies 284 families:

- Aquest curs s’ha fet socies 284 families, de les quals 181 ho han fet on-line i 103 manualment.

- De les quals 194 son d’un fill/a i 90 de més d’un/a.
- Total recaudat 7876,76€

Aquest curs s’han demanat cessió ús d’espais:

- Aquest curs hem tingut que demanar permís al  Servei d’Educació la cessió d’ús d’espai a l’escola
per poder realitzar reunions , cursets FAPAC i festes amb les famílies fora de l’horari escolar. 





Pel proper curs hem acordat aumentar la matrícula d’extraescolars
per assumir les despeses de coordinació:

- De 14€ passem a 15€ 1 cop/setmana

- De 23€ passem a 25€ 2 cops/setmana

Aquest curs hem tornat a realitzar les incripcions de les extraescolars del próxim curs
On-line (Manual opcional).

- L’AMPA només realitzarem el cobrament la quota de soci + la matricula la part de coordinació.
- O sigui que les empreses cobraran directament a les famílies totes las quotas mensuals,
material, assegurances i llicències) 

- Exemple Inscripció On-line:

Total (€)  = Quota AMPA (25€ ó 35€) +nº d’activitats un cop /setmana x15€ +nº d’activitats 2 cops /setmana x25€

S’ha comprat material de extraescolars per al Tenis Taula:

- 2 taules al Setembre 2018 (500€)

- 1 taula al Maig 2019 (s’ha trencat una de les antigues) (295€)

S’ha comprat material de extraescolars pel Bàsquet:

- 10 pilotes + xarxa al Octubre 2018 (47,89€)



S’ha realitzar un torneig de Bàsquet el 22/06/2019:

- La comissió de extraescolars ha organitzat un torneig de bàsquet junt amb les famílies dels
alumnes que realitzan l’activitat i varis col·laboradors (Mica, Decathlon Terrassa, Recre,
Consell esportiu i Pintures BERMAN).
- L’AMPA ha comprat els trofeus de participació 353,93€ , la fruita (meló i sindria)
que es repartía als/a les jugadors/as 94,91€ i les aigües 28,40€ .

- L’AMPA ha venut begudes, patates i coca (mica) s’ha recaudat 110,27€ (- coste begudas 57,15€)

- La beguda que ens ha sobrat la hem guardat per la festa de benvinguda el 04 d’ Octubre 2019,
menys els cacaolats que es caducaben abans, els hem donat a la fundació Busquets. 
Les patates l’hem liquidat a preu cost el 24/09/19 estaban a punt de caducar 15x0,55€=8,25€). 

Aquest curs hem rebut del consell esportiu una donació de 468€

- S’ha rebut una donació del consell de 468€ en funció de les licencies que vam realitzar l’any pasat
en activitats esportives.

Aquest curs hem realitzar qüestionari de satisfacció de les activitats a les famílies

- Gerard ha generat un cuestionari per que les famílies puguin realitzar on-line  per valorar el 
funcionament de les activitats de extraescolars.



Aquest curs hem col·laborat en reforçar l’activitat de Multiesport

- Hem col·laborat en reforçar l’activitat de Multiesport perque el nº d’alumnes/as era insuficient
per garantir el correcte funcionament i junt amb l’empresa que realitza l’activitat hem decidit
posar un monitor extra ( despesa 35€ /1dia/mes.) 1er trim 105€ ,2n Trim 210€ i 3er Tim 140€.
- Despesa anual 455€.

Aquest curs hem tingut el mateix Coordinador

- Aquest any hem tingut a Gerard (Elit) tot el curs com coordinador, ha vingut pels migdies
de 12:15 a 13:30 i de 16:15 a 18:00, ha atès a les famílies cada dia al despatx de 16:40 a 17:40, ha llegit , 
contestat i reenviat el correu del AFA , ha realitzat les inscripcions,  ha ficat les dades a la base de dades del AFA, a 
agafat el teléfon mòbil del AFA i contestat whatsapp, s’ha encarregat d’informar i solucionar els problemes que 
han sortit diariament, també ha ajudat quan ha sigut necesaria a la direcció de l’escola (tenim bons comentaris al 
respecte).
-Despesa coordinació 515,25h a 15,4€ iva inclos total 7934,85€.

Aquest curs la comissió de Extraescolars ha parlat de fer col·laboració amb DECATHLON

- La comissió d’ Extraescolars s’ha reunit amb Decathlon Terrassa de fer un contracte de 
col·laboració amb ells. Está pendent de valorar i portar la idea al grup general.





Aquest curs hem fet la festa de Nadal  amb la Xocolatada i coca el 14/12/2018.

- La comissió de festes ha organitzat la festa amb Xocolatada amb demanda de tiket previ
- Els preus del tikets: Soci gratis i no soci 5€

- També hem fet servei de 500 gots reutilitzables amb deposit de 1€ que es tornava al tornar el got
(próxim curs el deposit serà de 2€, es el que ens cobren si no el tornem).
- S’ha comprat 80L de xocolata 334,40€ i 28 cocas briox 240,90€.

- A la festa hem portat 2 monitoras per taller de pinta cares 52,5€ y Grup de Batucada 200€

- Se li ha fet entrega a Gerard d’una panera de nadal 40€



Aquest curs hem fet la Xocolatada solidària el 20/02/2019.

-La comissió de festes ha col·laborat per 1er cop en la Xocolatada
solidària.

-Amb la Colaboració de:

Mica (croasans i boletas de donut)
Zaguirre (melindros)
AGOGO (Cacaolats )
Carrefour (chocolata i pastas)
i a las famílias del Enxaneta.

- Preu a partir d’un Euro Cacaolat + pasta.

-Només amb 17€ de despeses en gots, tovallons i bosas.

- Recaptat integrament 489€



Aquet curs també hem venut Loteria de Nadal :

- Hem venut participacions de 2,5€ que es juga 2€ i els 0,5€ son pel AFA

- Els de 6è es quedaven els 0,5€ del que venien pel seu viatge de fi de curs.

- Hem recaudat 837,43€ del 304 décims venuts. (No ha tocat res � ).



Aquet curs hem fet la festa del AMPA el 07/06/2019 :

- La comissió de festes ha organitzat la festa final de curs
amb activitats pels nens i nenas:





Aquet curs hem participat a la rua infantil de Carnestoltes de Terrassa 01/03/2019:

- La comissió de carnestoltes ha organitzat la participació a la rua amb les disfresses , coreo del ball, la música i la 
creació de la carrossa .

- les famílies han col·laborat en tot el proces de  creació amb l’ajuda dels organitzadors ,en les sesions que vam fer
durant els 2 messos de Gener i a Febrer.

- Les despeces dels materials s’han pogut pagar amb la aportació de les famílies (socis 7€n,10€a i no socis
9€n,12€a).

- Hem quedat en 5ª posició, no esta malament comtant que no podíem quedar entre els 3 primers
per haver quedat els 3ers l’any passat.





Aquest curs ens hem adherit a la Plataforma CAMÍ ESCOLAR de Terrassa

- Despeses associades 50€ (Quota Anual)
- L’adhesió a la plataforma ens permetrà crear xarxa amb altres escoles que també 
hi pertanyin, així com estar informats sobre accions que s’hi desenvolupin a la ciutat
per tal de poder-nos-hi sumar.
- La comissió té molts punts en comú amb la defensa del medi ambient, de manera 
que es planteja la possibilitat que sigui l’espai de treball per desenvolupar accions
en aquest sentit, algunes de les quals ja s’han posat en pràctica com ara la 
sol·licitud de la vaixella reutilitzable a través del servei municipal de Terrassa (Medi
Ambient i Sostenibilitat).

Reunions mantingudes amb Medi Ambient i Sostenibilitat de Terrassa

- S’han realitzat reunions amb la tècnica de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i l’escola, amb presència també membres d’aquesta
comissió de l’AFA.

- L’objectiu comú és realitzar un diagnòstic de mobilitat al voltant de 
l’escola per tal de detectar problemàtiques i punts negres en aquest
sentit en les hores d’entrada i sortida d’alumnat al centre escolar, i 
poder així realitzar les actuacions que es considerin viables. 

- L’ajuntament ha concedit a l’escola 10 punts individuals
d’aparcaments de bicicletes. La col·locació li correspon a l’escola, i s’hi
farà a l’interior del recinte de l’escola (patis i/o espais exteriors).





Aquest curs s’ha creat un nou format per informar a les famílies:

- S’ha creat un nou format per informar a les famílies, amb dibuixos realitzats per l’alumnat,
fent més amè i divertit el comunicat.

Aquest curs hem fet una jornada de Patis el 08/06/2019.

- Les famílies han participat en el projecte pati de l’escola.
- El projecte i els materials els ha posat l’escola.

- L’AMPA només ha col.laborat amb aigues pels voluntaris 7,28€.





Aquest curs s’ha mantingut el grup de Whatsapp de delegats:

- S’ha intentat conseguir que totes les classes estiguesin representades pel seu delegat.
- S’ha intercanviat tota mena de info amb les Families per mantenir-les informadas.





Aquest curs s’ha anat actualitzant la web del AFA:

- S’ha penjat tota la info per informar a les famílies ( info extraescolars, festes, xerrades, activitats,etc
- S’ha renovat el contracte anual del domini web 75,05€





Aquest curs la comissió ha anat fent seguiment del servei de Menjador :

- S’ha presentat per tastar i valorar el servei, activitats i el menjar.
- S’ha reunit amb l’empresa Serhs i l’escola per mijorar el servei.





Aquest curs la comissió ha anat a totes les reunions que ha realitzat el consell escolar:

- S’ha realitzat un relleu Marga deixa la comissió i entra Miquel.





Aquest curs s’han realitzat el model 347 

- Hem realitzat el model 347 amb les factures que han superat els 3005€ anual per empresa:
- Coordinació i monitoratje (Elit), Natació (Terrassasport) i Anglés (Mon Idiomes).
- Despesa gestoria 42,35€.

- Al no incloure en la matrícula les despeses de material i mes la quota de Setembre, 

pel próxim curs es reduiran les factures de mes 3005€ anuals.



Aquest curs s’han presentat a principi de curs el presupost pel curs 2018/19

- Despres de cambiar el format
i asignar part del presupost a 
les comissions s’han presentat

i aprovat pel curs 2019/20 a la 
assamblea de principi de curs.


