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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL       
                               COL·LEGI TECLA SALA 
 
          10 d’octubre de 2016 
 

Amb la presència de 10associats i7 membres de la Junta, més el 
president, la tresorera, el vici-president i la secretària. Comencem 
l’Assemblea general de l’Associació de pares i mares d’alumnes del 
col·legi Tecla Sala a les 20:05h.Iniciem l’assembleaseguint l’ordre 
establert. 
Acabem sent 23 persones associades. 
Per raons estructurals no es seguirà l’ordre del dia, tot i que tots els 
punts estaran tractats dins de la Reunió . 

 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General 

Ordinària del curs passat 
 
Pren la paraula el president de la Junta, en Daniel Rubio i dóna la 
benvinguda. 
 
S’explica que la memòria de l’AMPA així com l’acta de 
l’Assemblea General ordinària està penjada en el web de l’AMPA. 
Com ja s’havia avisat en la convocatòria ja que els documents 
corresponents podien ser llegits prèviament passarem directament a 
l’aprovació de l’acta anterior després que el president n’hagi fet un 
petit resum. 

 
S’aprova per unanimitat. 
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2) Presentació i explicació de les funcions de l’AMPA.(PUNT 4) 
 
Dins la memòria simplificada, que s’ha projectat i que s’adjuntarà en 
aquesta acta, hi ha una explicació sobre les activitats patrocinades i 
realitzades amb l’ajuda de l’AMPA. 
 
 

 
 
3) Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de 

comptes de l’exercici 2015-16. 
(VEURE FULL ADJUNT) 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
 

4) Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost per al 
curs 2016-17. 

 
Presentació del nou pressupost: (VEURE FULL ADJUNT) 
 
 

 
S’aprova el pressupost per unanimitat. 
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5) Precs, suggeriments i preguntes. 
 
S’ explica el nou web, com inscriure’s i com funciona, els apartats que hi 
ha, la llei de protecció de dades, etc. 
També anunciem que com a AMPA tenim un compte de Facebook. 
Una mare pregunta quan es paga per ser soci de l’AMPA, se li aclareix 
que la quota és de 40 euros anuals per família. 
Una mare explica que hi ha una passa de mol·luscs que els nens han 
enganxat des que van a la piscina, ja va passar l’any passat, se’ns demana 
que informem a la direcció i que ells es posin en contacte amb la piscina 
per veure si hi ha alguna solució. 
Un pare felicita la Junta de l’AMPA per la feina ben feta i, ens demana 
pel tema de les feines a casa, els deures d’estiu i els de cada dia. 
Una mare pregunta si hi ha més projectes innovadors com és el cas de 
l’ENTUSIASMA’T, des de l’AMPA també hem promogut la robòtica i 
cada cop l’escola està més oberta a les innovacions. 
 
Acaba l’Assemblea a les 21:11 h. 
 
 
 
Sr.Daniel Rubio Gutiérrez   Sra. Sandra  Boix Guitart 

     PRESIDENT:                                                  SECRETÀRIA:                                                    
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01 - ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 
 

 La entitat, a que es refereix la present memòria es va constituir l’any 1979 i té el 
seu domicili social i fiscal al Carrer Tecla Sala número 18 de L'Hospitalet de Llobregat. 
 
 El Règim Jurídic en el moment de la seva constitució va ser de Associació de 
Pares i Mares. En data 27 de març de 2009 va canviar la seva denominació a Associació 
de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Tecla Sala. 
 
 La Associació té com activitat principal:  
 

a) Facilitar el contacte entre els pares, mares i tutors de l'alumnat amb la direcció i 
professorat del centre 

b) Estimular la creació d'institucions, serveis i activitats complementàries de l'escola, 
per tal de que puguin ser orientades les possibilitats dels nens i nenes, segons la 
seva capacitat i les seves pròpies aptituds, d'acord a una orientació professional 
positiva i aprofitant al màxim els ajuts que la societat i l'Estat ofereixen als nens i 
nenes 

c) Ajudar a l'escola en la seva especial i concreta tasca educativa, col·laborant, dins 
de les possibilitats de l'Associació, per tal que gaudeixi dels mitjans necessaris per 
al seu desenvolupament 

d) Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, mares o alumnes en ordre a 
una major eficàcia i servei de l'escola, en col·laboració amb la direcció i els claustre 
de professors 

e) Coordinar amb el centre escolar, amb el fi de completar en el si de la família la 
tasca educadora del centre docent, contribuint a la formació integral de l'alumnat i 
viceversa 

f) Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, als pares, 
mares i tutors, al professorat, i a l'alumnat del centre i als seus òrgans de govern i 
participació, en tot allò que es refereixi a l'educació dels seus fills i filles, i en 
general, de tots els alumnes matriculats en el centre 

g) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en el consell escolar del 
centre i altres òrgans col·legiats, de cara a la col·laboració en la gestió del centre 

h) Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de 
l'entorn 

i) Col·laborar en les tasques educatives del centre i cooperar amb el consell escolar 
en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries i 
extraescolars o de serveis 

j) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tan des de l'aspecte cultural, 
com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar 

k) Promoure i realitzar tota mena d'activitats culturals, físiques i esportives 
l) Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment de l'ideari de 

l'escola 
m) Altres que, en el marc de la normativa educativa, assignin els estatuts. 
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 La data de tancament de l'exercici social és 31 d'agost 
 

ACTIVITATS SUBVENCIONADES CURS 2015-2016 
 

Aquesta és la relació de les activitats en què ha col·laborat, ha proposat, o bé ha realitzat 
l’AMPA: 
 

• CASTANYADA: Activitat adreçada a tots els alumnes d’Educació Infantil. 
Participació activa i amb un regal per a tots ells. 

 

• TIÓ I REIS: Activitat adreçada a tots els alumnes d’Educació Infantil. Participació 
activa i amb un regal per a tots ells. 

 

• CARNESTOLTES: Per a tots els alumnes, des de P3 fins a Batxillerat. 
Dinamització dels actes programats per l’escola.  

 

•  Representació Teatral de Sant Jordi a càrreg del Grup de Teatre Tecla Sala i 
participació en els Jocs Florals. 

  

• TALLER DE ROBÓTICA: Per als alumnes de Primària i Secundaria ofert per 
Vailets HackLab 

 
 

• MITJANS DIDÀCTICS: Aquest any s’ha fet una donació de 2000 € per la compra 
de material didàctic destinat al projecte educatiu Entusiasmat de nova implantació a l’ 
escola a material esportiu per l’ escola i tenim 2000 euros aprovats pendents 
d'assignar per nous projectes. 
 

  
AMPA SOLIDÀRIA 
 
L’AMPA va col·laborar amb el “Projecte Solidari”, representat pels professors del nostre 
centre Inma Bolívar i Daniel Blasco. La nostra aportació en aquesta activitat ha estat de 
caire simbòlic amb una col·laboració de 300 €. 
 
COMISSIO DE FESTES 
 
El curs passat, la comissió de festes de l’AMPA, coordinada per la comissió delegada de 
la junta, ha organitzat i desenvolupat juntament amb la Direcció de l’escola les Festes 
tradicionals, que són: la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi  i les Festes de 
Maig.  

 

• CASTANYADA: Hem aportat les castanyes als alumnes de  P3, P4 i P5. 
Espectacle d’animació amb el grup ACTE-Teatre educatiu: Per P-3 i P-4 Remedios 
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la Castanyera  i Mateu el Gegant del Castanyer ,Per els Alumnes de P-5,1è i 2n de 
primària Casting de contes Especial Castanyada  
 

• NADAL: En la celebració del 'Caga Tió', l’AMPA hi ha participat amb l’aportació als 
alumnes de P3, P4, P5 d’una joguina didàctica. 
 

• El ‘Carter Reial de l’AMPA’ i el seu Patge van passar pel Parvulari a recollir les 
cartes i dibuixos dels alumnes de P3, P4 i P5 i els va regalar un ou de xocolata 
amb sorpresa. El Carter Reial també va passar per l’edifici Fàtima a recollir les 
cartes dels alumnes de 1r. a 4t. de Primària i els va obsequiar també amb un ou 
amb sorpresa. 
 

•  Manualitats:Des de l’ Ampa es subvenciona els materials pels tallers de 
manualitats realitzats pels alumnes de 5e i 6e de primària. 
 

• VIDEO: Gravació de la representació del Festival de Nadal     
 

• CARNESTOLTES: La comissió de festes va col·laborar a les activitats realitzades 
pel col·legi a requeriment dels professors. L’Associació va aportar l’emissari del 
Carnestoltes que s’encarrega de fer el pregó a tots els edificis de l’escola i ens 
acompanya a fer el cercavila pels carrers del barri. Així com la xocolatada pels 
alumnes de 5e i 6e de primària  

 

• FESTES DE MAIG:,.Per a tots els alumnes. Des de P3 fins a Batxillerat. Les festes 
són una de les grans aportacions que sobretot fa l’AMPA per als fills i filles de les 
famílies associades. Es contracten diferents espectacles , així com tots els 
escenaris , cadires ,equips de só  pels festivals 
 

• FESTES DE FINAL DE CURS: Subvencionades per l’AMPA als associats va 
participar juntament amb el col·legi en l’organització d’activitats esportives, 
lúdiques, tallers, jocs i una gran paella per menjar en família 
 
 

SORTIDES A SECUNDÀRIA 
 

• SORTIDA A NATURPARK: Per als alumnes de 3r d’ESO. Activitat subvencionada 
per l’AMPA als associats. 

 

• SORTIDA A WATERWORLD: Per als alumnes de 4t d’ESO. Activitat 
subvencionada per l’AMPA als associats. 

 

• SORTIDA VELA: Per als alumnes de Batxillerat. Activitat subvencionada per 
l’AMPA als associats. 

 

• PISTES D’ATLETISME (PRAT): Dirigida als alumnes de 1r i 2n d’ESO. Activitat 
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subvencionada per l’AMPA als associats. 
 

• SORTIDA AL CINEMA: Activitats per als alumnes de 3r i 4t d’ESO. Activitat 
subvencionada per l’AMPA als associats. 

 

• SORTIDA A LA PISTA DE BITLLES: Per als alumnes de Batxillerat. Activitat 
subvencionada per l’AMPA als associats. 

 

• SORTIDA PATINATGE SOBRE GEL: Per as alumnes de Batxillerat. Activitat 
subvencionada per l’AMPA als associats. 

 

• SORTIDA MUSEU SERRA: Per als alumnes de 6è de Primària. Visita al Museu i 
Tallers de ceràmica. Activitat subvencionada per l’AMPA als associats. 

      
 
PASTORAL 
 
També vam participar a l’Eucaristia a la Parròquia Santa Eulàlia de Mèrida.  
 
La finalitat principal del Departament és l’animació pastoral i la coordinació d’activitats de 
caire religiós entre els diversos estaments.  
 
Està compost pel Subdirector, el Rector de la Parròquia, professors de religió de diversos 
nivells, una professora de Parvulari i un representant de l’AMPA. Per part de l’Associació, 
la comissió de Pastoral està coordinada per Daniel Rubio. 
 
Entre les activitats realitzades el curs passat, destaquem les campanyes del DOMUND i 
de Nadal amb l’aportació voluntària de diners i aliments donats a la Parròquia. 

 
 

CONSELL ESCOLAR 
 
REPRESENTACIÓ DE MARES I PARES 
 
Composició: La representació de mares i pares d’alumnes al Consell Escolar és de 
quatre persones, de les quals tres són elegides en votació i una és designada directament 
per la Junta Directiva de l’Associació. Al curs 2013-14 va haver-hi eleccions al Consell 
Escolar.  Com a representant de l’AMPA es va revalidar la candidatura del Sr. Jose 
Pereña i com a representants dels pares es va triar a Juan Manuel Campos i Maite Saeta 

 
ALTRES GESTIONS 
 
La Junta Directiva de l’AMPA ha participat també el curs passat als següents actes: 
 

• Es mantenen els contactes habituals amb la Regidoria per a temes de petició de  
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serveis durant les festes de maig. 
 

• Hem estat presents a la Jornada de Portes Obertes. 
 
 
REUNIONS PERIÒDIQUES AMB L’EQUIP DIRECTIU 
 
El president de l’associació conjuntament amb altres membres de la junta mantenen 
reunions de treball amb l’equip directiu al llarg de tot el curs.  
 
Puntualment, els vocals delegats de la junta de cada cicle, mantenen reunions de treball 
amb els corresponents caps d’estudis i professorat. 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA  
 
La comissió econòmica ha realitzat les gestions comptables i de cobrament de quotes de 
l’AMPA i assegurança.  
 
L’assemblea General Ordinària passada va decidir incrementar la quota bàsica general 
de l’associació, que és de 40 € per família. 
 
 
ASSEGURANÇA 
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Tecla Sala disposa per als seus 
associats d’una pòlissa d’Assegurança d’Orfandat (Col·lectiva Vida AMPA), totalment 
voluntària, amb la companyia Catalana Occident, el beneficiari de la qual és l’alumne/a, i 
l’assegurat, el pare i la mare INDISTINTAMENT. 

La quota de l’Assegurança és individual per a cada alumne/a. És a dir, si per exemple 
tenen dos fills poden contractar dues pòlisses, una per cada un, o també poden prendre’n 
només una. En aquest cas només serà per a un d’ells. Durant el curs la quota de la 
pòlissa de vida ha estat de 22 € per alumne. Per poder disposar de l’assegurança cal ser 
associat a l’AMPA i estar al corrent de pagament de la quota. 

L’AMPA és el Prenedor i ha contractat aquesta assegurança. 

És condició indispensable que l’assegurat tingui al seu càrrec les despeses d’estudi de 
l’alumne. 

Les garanties de l’assegurança cobertes contemplen la totalitat de les despeses 
d’escolarització de l’alumne/a fins a 2n. de Batxillerat en cas de mort de l’assegurat o 
assegurada per causa sobrevinguda o incapacitat permanent i absoluta durant la 
contractació de la pòlissa.  
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PROJECTE ESCOLA DE PARES 
 
En referència a aquest projecte la junta està molt satisfeta del seu funcionament i de la 
resposta per part de les famílies, superant totes les nostres expectatives. 
 
Per aquest motiu el present any es continuarà treballant en la mateixa direcció però 
potenciant el projecte amb noves iniciatives i diversificant l’ oferta a totes les famílies. 
 
Cal destacar en aquests aspecte l’ èxit rotund de les xerrades impartides durant el curs 
passat la gran afluència de gent així com la valoració tant positiva realitzada per les 
famílies. 
 
Així mateix es continua treballant per poder oferir nous tallers i formació continuada que 
doni el recolzament necessari a les famílies per complementar l’ educació dels nostres 
fills. 
 
PROJECTE TALLERS I ROBÓTICA 
 
En aquest espai es continua amb la col.laboració de Vailets HackLab organitzant  
diferents tallers i trobades e intentant implicar als professors de l’ àrea de tecnologia per 
que aquests tallers tinguin continuïtat en el projecte curricular, amb aquesta intenció el 
curs 2014-2015 es va fer una aportació a l’ escola de 1500€ per l’ adquisició d’ arduinos 
amb els quals ja han estat treballant durant tot el curs. 
 
GRUP DE TEATRE TECLA SALA 
 
Aquest any el grup de teatre continua amb la seva feina al Col·legi oferint la possibilitat de 
que pares i alumnes de batxillerat tinguin un espai per tal de participar en ell. 
 
ACTIVITAT DE ZUMBA I CARDIOBOX 
 
Durant aquest any des de la comissió de cultura i esports s’ ha gestionat una activitat 
adreçada als pares i mares del col·legi per tal de potenciar l’ activitat física i uns hàbits de 
vida saludables, amb aquest objectiu s’ han organitzat classes de zumba i cardiobox pels 
pares i mares dels alumnes així com per tot el personal de l’ escola. 
 
ALTRES ACTIVITATS CULTURALS  I ESPORTIVES 
 
Així mateix es van organitzar una sèrie d’ activitats encaminades a potenciar l’ activitat 
física en família , així es va fer masterclasses de zumba familiars i es va organitzar una 
sortida a la neu amb un resultat molt positiu. 
 
Entre les activitats culturals cal destacar la creació d’ un CLUB DE LECTURA conduit per 
la professora Berta. 
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Tanmateix es va subvencionar per part de la Junta les entrades per poder assistir en 
família a diferents espectacles del Petit Liceu per cultivar i potenciar l’ estima cap a la 
música i el Teatre. 
 
També es va organitzar una visita guiada per assistir a la gravació d’ un programa de TV3 
i poder conèixer més de prop el mon de la televisió. 
 
Aquest any intentarem continuar innovant per apropar a tota la comunitat educativa del 
Tecla sala noves opcions per continuar potenciant totes aquelles activitats culturals i 
esportives que considerem  bàsiques. 
 
 
02 - JUNTA DIRECTIVA 
 
TREBALL I ORGANITZACIÓ 

 

En seguiment de les funcions encomanades pels Estatuts de l’Associació, des de la Junta Directiva hem 
elaborat aquesta memòria d’activitats realitzades el curs 2015-16  i dels projectes previstos per al curs 
actual.    
  

• REUNIONS: Per a desenvolupar les activitats pressupostades i aprovades per l’Assemblea General 
del dia 7 de novembre de 2015, la Junta Directiva ha realitzat durant el passat curs 9 reunions 
mensuals (tercer dijous de cada mes a partir de les 21:00), i una Assemblea General Ordinària. Al 
llarg del curs s’han fet reunions periòdiques amb la Direcció, Administració i Titularitat per tractar els 
temes urgents o comentar la informació rebuda de mares i pares d’alumnes. 

 

• MÈTODE DE TREBALL: Mitjançant la creació de comissions compostes per un nombre variable de 
persones i un coordinador que, amb independència de les reunions de la Junta, mantenen 
entrevistes i contactes amb la finalitat de desenvolupar les activitats en què intervenen directament. 

 

• L’ATENCIÓ DE PARES I MARES:  Poden fer-nos arribar a l’AMPA el seus comentaris, 
suggeriments, preguntes, queixes i peticions a través de: 

 
          *  Adreça de correu electrònic: apateclasala@gmail.com 
 
Al mateix temps, poden consultar la pàgina www.ampateclasala.cat on poden trobar informació sobre les 
diferents activitats i projectes on participa l’AMPA. Com ja podren apreciar s’ ha creat una nova pàgina web 
més funcional i adaptada a les nostres necessitats, però mantenint el mateix domini. 
 
Cal destacar que per accedir a la galeria de vídeos i imatges cal registrar-se a la nostra web (això s’ ha fet 
així per evitar que persones que no són pares de l’ escola puguin tenir accés a aquest contingut ) 
 
 
Els membres de la Junta Directiva de l’AMPA són: 
 
President:      Daniel Rubio 
Vicepresident:                          Oscar Macias 
Tresorer:      Irene Ledo 
Secretària      Sandra Boix 
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Coordinador Pastoral     Daniel Rubio 
 
Coordinador Comunicació    José V. Pereña 
 
Vocals:      Mònica Gallego 
      Dulcinea Meijide 
      Susana González 
                                                            Sandra Vallés 
                                                            Carlos Iglesias 
                                                            Joana  Garcia 
                                                            Olga Gomez 
                                                            Mayte Saeta  
                                                            Magda Ortiz 
                                                            Montse Portillo 
                                                            Cristina Redondo 
                                                            Gemma Sis 
                                                            Montserrat Pujol 
                                                           Nieves Alvarez 
 
Membre al Consell Escolar   José V. Pereña 
 

 
03 - INGRESSOS I DESPESES 
 

1. A continuació es detallen el desglossament de la partida del compte de pèrdues i 
guanys de: 

 

• El desglossament d’“Altres despeses d’explotació” corresponen a: 
 

Despeses d'explotació Curs Actual Curs Anterior 

Assegurances -2.180,00 -1.980,00 

Samarretes -3.510,96 -3.320,00 

Albums -2.224,24 -2.500,00 

Festes tradicionals i de maig -10.870,59 -12.356,00 

Escola de pares -1.729,80 -380,00 

Donacions escola -4.000,00 -4.000,00 

Sortides -6.974,81 -6.996,00 

Comissions de cultura i esports -3.697,34 -1.510,00 

Ajuda activitat teatre 0,00 500,00 

Despeses vàries -1.165,06 -1.205,00 

TOTAL -36.352,80 -33.747,00 

 
En relació a les donacions realitzades a l'escola han estat les següents: 
 
- Al projecte entusiasmat 2.000 euros es faran efectives durant el proper curs 
- S'ha aprovat fer una donació de 2.000 euros per nous projectes 
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• El desglossament d’“ingressos per activitats” corresponen a: 
 

Ingressos per activitats Curs Actual Curs Anterior 

Quotes socis 32.554,50 31.754,00 

Quotes assegurança 2.838,00 1.980,00 

Zumba - Cardiobox 4.327,03 0,00 

TOTAL 39.719,53 33.734,00 
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04 - BALANÇOS I PÈRDUES I GUANYS 
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05. PRESSUPOST 
 
      1. Importe neto de la cifra de negocios 34.000,00 

          7000    CUOTAS SOCIOS 32.000,00 

          7008    DEVOLUCION CUOTAS SOCIOS 

          7050    QUOTA ASSEGURANÇA 2.000,00 

          7055    INGRESSOS ACTIV ESPORTIVES 0,00 

      6. Gastos de personal 0,00 

          6400    SUELDOS Y SALARIOS 

          6420    SEGURIDAD SOCIAL 

          6490    OTROS GASTOS SOCIALES 

      7. Otros gastos de explotación -33.510,00 

          6250    ASSEGURANÇES -2.000,00 

          6270    SAMARRETES -3.500,00 

          6271    ALBUMS -2.500,00 

          6291    FESTES TRADICIONALS I DE MAIG -11.220,00 

          6292    ESCOLA DE PARES -2.000,00 

          6293    DONACIONS COL·LEGI 

          6294    SORTIDES ESO, BATXILLERAT -7.000,00 

          6295    COMISSIO CULTURA I ESPORT -4.100,00 

          6296    TEATRE 0,00 

          6299    DESPESES DE GESTIO -1.190,00 

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 490,00 

      13. Ingresos financieros 

      b) Otros ingresos financieros 

          7690    INGRESOS FINANCIEROS 

 B) RESULTADO FINANCIERO 
  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 490,00 

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
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