
Assemblea General Ordinària
14 de desembre de 2020



1. Lectura i aprovació de l’acta de 
l’Assemblea anterior. 

2. Presentació de la memòria del curs 2019-
2020. 

3. Presentació del balanç econòmic del curs 
2019-2020.

4. Aprovació de la quota del curs actual.

5. Precs i suggeriments.

Ordre del dia



Lectura de 

l’acta de 

l’assemblea

anterior



APROVACIÓ ACTA



Memòria

d’activitats

2019/20



El curs 2019-2020 
ha estat marcat
per la COVID19 i 
les conseqüències
en la comunitat
educativa. Tot i 
així, l’AMPA ha 
continuat donant
suport a les 
famílies.

Hem organitzat espais de debat, 
tallers, xerrades…

Hem col.laborat en projectes solidaris

Ens hem implicat en activitats al barri

Hem atès i coordinat les demandes de 
les famílies durant el confinament

1

2

3

4



Dissabte, 19 d’octubre a 

l’escola. 

A càrrec d’en David Codina, 

formador especialitzat en 

l’acompanyament a famílies

Acte de benvinguda
per a famílies de 
MOPI3



Trobada per a 
famílies de 1r ESO

Divendres, 13 de desembre

A càrrec d’en David Codina, 

formador especialitzat en 

l’acompanyament a famílies



Xerrades I 
conferències

▪ TDAH (21 novembre)

▪ Prevenció abusos sexuals a 

càrrec de la Vicky Bernadet

(10 desembre)

▪ Taller d’orientació per a 4t 

ESO (10 febrer)

▪ Xerrada sobre Bullying (20 

febrer)



Tallers en família

• Castanyada (25 octubre)

• Nadal- Pessebre amb materials reciclats 
(30 novembre – 2 i 4 desembre)

• Jocs de taula en familia (30 gener)



Activitats al barri

• Participació a la Mostra d’entitats

• Activitats lúdiques a la festes de 
Bellvitge

• Mostra de pessebres al Nadal



Projectes solidaris

• Es va recaptar un total de 392 euros que van anar

íntegres a TV3 per a la investigación de malalties

minoritàries.

• Els alumnes d’EDIN van organitzar activitats pels

infants.

• Es van sortejar vàries paneres.

Xocolatada per a la Marató de TV3

Aportació Fundació La Vinya

• A causa dels efectes de la COVID19 la cursa de 

Bellvitge es va anul.lar. Tot i així, l’AMPA va fer una 

aportació a la Fundació La Vinya de 2.000 euros per 

ajudar a minimitzar els efectes de la pandèmia a les 

famílies més vulnerables.



Acompanyem als
delegats

Trobada amb delegats per explicar 
explicar les seves funcions i 
acompanyar-los en aquesta tasca.

A càrrec de Juanjo Fernández-Sola, 
consultor pedagògic.

(17 de gener)



Gestionem

i

coordinem

altres

iniciatives



• Reutilització de roba

• Familyber

• Biblioteca per a les famílies

Projectes de 
socialització

Unes 100 famílies han pogut 
accedir a alguna peça de roba 
que altres famílies han donat 

desinteressadament

L’app per a l’intercanvi de 
libres de text creada per 

l’AMPA

Disposem d’una petita de 
biblioteca per a donar suport

a les famílies en la seva tasca 
d’educar



Reutilització de 
la roba escolar

El curs passat es van recaptar 

147 euros 

i es van entregar a l’Associació 

Hogar Albergue "Nuestra Casa", 

centre d'acollida de nenes i 

adolescents a Bolívia que han 

patit violència sexual i 

intrafamiliar.

Les famílies sòcies donen 2 euros per peça de roba 

que reben. 

Els diners recaptats es destinen a una causa 

solidària que es proposa entre tots els socis i sòcies.



Curs de defensa personal

Curs per a dirigents d’AMPA Sorteig llibres

Ioga Kundalini per a adults



Participem activament a la vida escolar

• Reunions amb direcció

• Reunions inici de curs P3 i 1r ESO

• Reunions delegats/des amb direccions d’etapa (16)

• Taules: Convivència, Solidaritat i Sostenibilitat

• Portes obertes per a noves famílies



Comunicació amb les famílies

Xarxes socials
Despatx de 

l’AMPA
Revista de 

l’escola
Web i correu



Actuació de l’AMPA amb motiu de la COVID19

Data Actuació

28 març Email a delegats

30 març Reunió amb direcció escola

31 març 1r Comunicat a les famílies

2 abril Reunió amb direcció

9 abril Email a direcció escola

13 abril 2n comunicat a les famílies

13 abril Reunió AMPAs xarxa escoles Fundació Jesüites Educació

14 abril Email conjunt AMPAs xarxa escoles Fundació Jesuïtes Educació

16 abril 3r comunicat a les famílies amb la resposta del DG de la Fundació

17 abril 4t comunicat a les famílies. Nota informativa

22 abril Reunió de les AMPAs de la xarxa amb el DG

Maig Participació a les reunions de delegats



APROVACIÓ MEMÒRIA D’ACTIVITATS



Ajudem
econòmicament

a les famílies

• Foto de final d'etapa a primària i ESO

• Orles de final de batxillerat i cicles

• Contribució a la prova d'orientació 
vocacional de 4t de ESO

• Beques a famílies afectades per la COVID19

El curs 2019/20 vam destinar prop de 7.500 euros  



Aprovació

de la 

quota 

anual



APROVACIÓ QUOTA SOCI/A AMPA



Precs

i

suggeriments



#totssomjoan23           #totsfemjesuitesbellvitge

Gràcies


