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Benvolgudes famílies:  
 

Us fem arribar aquesta memòria, on expliquem de forma resumida les activitats en què 
hem participat o que hem dut a terme al llarg del curs escolar 2017-18, així com el 
balanç final del curs.  
 
Aquet any tota la informació que enviarem la rebreu a l’adreça electrònica que heu 
facilitat a l’ escola o mitjançant el nostre web. 
 

Aquest curs 2018-19, l’AMPA vol aclarir per evitar qualsevol tipus de dubte que la 
gestió de les activitats extraescolars dirigides a nens que es realitzen al Col·legi Tecla 
Sala no estan gestionades per nosaltres. Això no vol dir que no proposem i oferim a l’ 
escola els serveis de diferents professionals que creiem poden ser d’ utilitat pels 
nostres fills. 
  
També s’ ha continuat amb la tasca a l’ Escola de Pares.  Així mateix es continuarà 
col·laborant amb  Vailets HackLabs per tal d’ apropar el mon de la robòtica als nostres 
fills.  
 

La Junta directiva de l‘AMPA Tecla Sala és un espai obert a totes les famílies del 
col·legi, on cada persona aporta el que pot en el temps que disposa. Us convidem a 
participar, dins de les vostres possibilitats, com a membre actiu de l’AMPA. 
Només cal una mica de temps i moltes ganes de participar. 
 
Volem seguir treballant per donar continuïtat a la tasca portada a terme en els darrers 
anys per les juntes directives. Per això necessitem seguir comptant amb la 
col·laboració i ajuda de totes les famílies.  
 

Som: al Carrer Tecla Sala 18. Edifici Tecla Sala. 
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu enviar un correu a:  
apateclasala@gmail.com   
 
Ens posarem en contacte amb vosaltres.  
 
Moltes gràcies 
 
Junta directiva AMPA Tecla Sala 
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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 2017-18  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 2017, 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 poden 
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 ) 
 
L’ Any passat ja es va enviar una circular en la qual es va explicar quin era el 
procediment per registrar-se, tot i així com hem detectat que encara hi ha famílies que 
tenen dubtes sobre aquest procediment es tornarà a enviar una circular per totes 
aquelles famílies que no ho hagin fet fins al moment. 
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Per a participar a les comissions de treball o projectes no cal pertànyer a la Junta 
Directiva: les mares i pares que vulguin poden assistir a les reunions de la Junta que es 
fan amb caràcter ordinari i que es fan públiques a la nostra pàgina web. 

 

 

 
 
MEMBRES DE LA JUNTA 2017-2018  
 
Els membres de la Junta Directiva de l’AMPA són: 
 
President:      Daniel Rubio 
Vicepresident:      Oscar Macias  
Tresorera:      Irene Ledo  
Secretària      Sandra Boix  
 
Vocals:       
                                                              Maite Saeta  
                                                              Montse Portillo 
                                                              Cristina Redondo 
                                                              Gemma Sis 
                                                              Nuria Sanmartin 
                                                              Nieves Fernandez 
                                                              Sergio Fernandez 
                                                              José V. Pereña 
                                                              Belen  Bernal 
                                                              Alberto Ruiz 
                                                              Monica Bermudez 
 
Membre al Consell Escolar   José V. Pereña 
  
El vicepresident, la tresorera i la secretària estan pendents de renovar els seus càrrec 
pel curs 2018-2019 

         

ACTIVITATS SUBVENCIONADES CURS 2017-2018 
 

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. 
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• 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 càrrec del Grup de Teatre Tecla 

amb la col·laboració d’ alumnes del centre i pares també hi va haver participació 
en els Jocs Florals. 

  

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

 
 

• MITJANS DIDÀCTICS: Aquest any s’ ha realitzat una aportació per la compra d’ 
una impressora 3D pel departament de tecnologia. 
 

• TEATRE: Hem realitzat una aportació de 500 euros per la compra de materials i 
vestuaris varis 

 

• GRADUACIÓ DE BATXILLERAT: Hem realitzat una aportació de 500 euros per 
la compra de materials pel guarnir la festa i contribuir al catering 

 
  
 

AMPA SOLIDÀRIA 
 

L’AMPA va realitzar una aportació de 300 euros en la fira solidària per tal de col·laborar 
amb la ASOCIACION DE COOPERACIÓN DE FALLOU ONG per les diverses 
iniciatives solidàries que aquesta entitat realitza en la Comunitat Rural de Dialakoto 
(Tambacounda, Senegar) 
 
 
 

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 la Castanyera  i Mateu el Gegant del Castanyer ,per els Alumnes de 
P-5,1è i 2n de primària, Càsting 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  
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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 
 

• SECUNDARIA . 
 

• 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 
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 als alumnes de Batxillerat. Activitat 
subvencionada per l’AMPA als associats. 

 

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

 
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 2016-17 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 , Maite Saeta i Irene Ledo  

 
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  
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 coordinada per Irene Ledo que ha realitzat les gestions 
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comptables i de cobrament de quotes de l’AMPA i assegurança.  
 
L’assemblea General Ordinària passada va decidir mantenir  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 Mapfre, 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 2016-
17 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.  
 
Els diners que l'asseguradora ens ha tornat en concepte d'abonament per no 
sinistralitat s'aplicarà als alumnes que han estat present aquest curs i renovin la seva 
assegurança per l'any vinent 
 

 

PROJECTE ESCOLA DE PARES 
 
En referència a aquest projecte la junta continua buscant noves propostes i temes que 
siguin de l’ interès de les famílies.  
 
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. 
 
Durant l’ any passat ja es van portar a terme a part de diferents tallers i xerrades 
algunes classes de diferents tècniques. 

 
PROJECTE TALLERS I ROBÓTICA 
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En aquest espai es continua amb la col·laboració de Vailets HackLabs els quals i 
coincidint amb la festa de Cloenda de l’ any escolar van organitzar a les instal·lacions 
de l’ Escola el Vailets HackLabs Day 2018  amb diferents tallers i activitats,  van passar 
per les diferents activitats portades a terme durant tot el dia uns 600 nens de diferents 
edats. 
 

 
 
GRUP DE TEATRE TECLA SALA 
 
Aquest any el grup de teatre continua amb la seva feina al Col·legi i amb ell la 
possibilitat de que pares i alumnes de batxillerat tinguin un espai per tal de participar en 
ell. 
 
Per part de l’ Ampa es va fer una aportació econòmica de 500€ per col·laborar en la 
seva tasca  
 

 
ACTIVITAT DE ZUMBA, FUNTIONAL TRAINING I HIPOPRESIUS 
 
Durant aquest any des de la comissió de cultura i esports s’ han gestionat diferents  
activitats adreçades 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, 
functional training i hipopresius  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 el CLUB DE LECTURA conduit per la 
professora Berta. 
 
Tanmateix es va gestionar la compra de entrades per poder assistir al Cirque du Soleil  
 
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. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
2017-
2018 

2016-
2017 

   
      1. Importe neto de la cifra de negocios 40.816,39  41.405,55  

          70000000    CUOTAS SOCIOS 33.240,00  33.465,00  

          70500001    QUOTA ASSEGURANÇA 1.879,10  2.486,00  

          70550001    ZUMBA - CARDIOBOX 3.362,58  3.429,75  

          70550002    HIPROPRESIVOS 2.334,71  2.024,80  

      6. Gastos de personal -4.125,82  -2.975,57  

          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -3.140,15  -2.247,68  

          64200000    SEGURIDAD SOCIAL -985,67  -727,89  

      7. Otros gastos de explotación 
-

32.586,08  
-

37.351,72  

          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -1.879,10  -2.407,54  

          62700000    SAMARRETES -2.783,06  -3.449,99  

          62710000    ALBUMS -2.907,63  -2.340,00  

          62910001    CASTANYADA -858,50  -1.041,60  

          62910002    NADAL I TIO -972,56  -1.646,13  

          62910003    CARNESTOLTES I XOCOLATADA -545,82  -551,49  

          62910004    JOCS FLORALS - SANT JORDI -129,69  -130,27  

          62910006    FIRA SOLIDARIA -300,00  -300,00  

          62910009    DENIP 0,00  -266,20  

          62912000    FESTES MAIG PARVULARI -756,25  -907,50  

          62912001    FESTES DE MAIG PRIMARIA -1.094,32  -434,00  

          62912003    FESTES MAIG ESO -65,93  0,00  

          62912004    XOCOLATADA MAIG -314,21  -388,72  

          62912005    GRADUACION BTX -500,09  0,00  

          62913000    FESTIVAL PARVULARI -3.327,50  -3.533,20  

          62920000    ESCOLA DE PARES -926,29  -1.866,41  

          62920002    TALLERS ESCOLA DE PARES -171,00  -300,00  

          62930002    DONACIONS MATERIAL ESCOLA -2.690,00  -4.000,00  

          62940001    SORTIDES PRIMARIA 0,00  -717,79  

          62940002    SALIDAS ESO -4.932,30  -6.544,66  

          62940003    SALIDAS BACHILLERATO -1.312,00  -1.108,70  

          62950000    ACTIVITATS ESPORTIVES -150,40  -58,00  

          62950001    COLONIES -421,60  -160,09  

          62950002    SORTIDA NEU -594,00  -39,80  

          62950003    ACTIV CULTURALS - TEATRE 0,00  -196,80  

          62950004    CIRCO DU SOLEIL 352,00  0,00  

          62951000    FESTA DE CLOENDA -257,71  -9,75  

          62951001    BAR FESTA CLOENDA 57,32  51,85  

          62951002    TALLERES FESTA CLOENDA 0,00  -350,00  

          62951003    PAELLA -440,00  -594,95  
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          62951006    INFLABLES I ESPUMA CLOENDA -665,50  -907,50  

          62956000    HIPOPRESIVOS -2.380,00  -2.103,50  

          62960000    TEATRE -500,00  0,00  

          62990000    DESPESES DE GESTIO -113,01  0,00  

          62990001    CAPAC -397,28  -397,38  

          62990002    INFORMATICA -99,99  -172,59  

          62990003    COMISIONS BANCARIES -139,66  -335,01  

          62990004    FLORISTERIA -70,00  -144,00  

          62990009    VARIOS -300,00  0,00  

      12. Otros resultados 0,09  85,00  

          67800000    EXTRAORDINARIOS 0,09  0,00  

          77800000    EXTRAORDINARIOS 0,00  85,00  

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.104,58  1.163,26  

      13. Ingresos financieros 0,00  15,96  

      b) Otros ingresos financieros 0,00  15,96  

          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00  15,96  

 B) RESULTADO FINANCIERO 0,00  15,96  

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.104,58  1.179,22  

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 4.104,58  1.179,22  
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 PRESSUPOST 

INGRESSOS  
   QUOTES SOCIS 33.000,00 

  
DESPESES -32.900,00 

   COMISSIO FESTES TRADICIONALS -10.000,00 

   FESTA CLOENDA -2.000,00 

   SUBVENCIONS SORTIDES  -6.500,00 

   SUBVENCIONS GRADUACIO BTX -500,00 

   COMISSIO ESCOLA DE PARES -2.000,00 

   COMISSIO ESPORTS I CULTURA -2.500,00 

   DONACIONS MATERIALS -3.000,00 

   SAMARRETES -3.000,00 

   ALBUMS -2.900,00 

   ALTRES DESPESES -500,00 

  
RESULTAT 100,00 
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