
Assemblea General Ordinària
30 de gener de 2023



Ordre del dia

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

2. Memòria d’activitats del curs 2021-22.

3. Presentació del balanç econòmic del
curs 2021-2022.

4. Aprovació de la quota del curs actual.

5. Projectes del curs 2022-23

6. Precs i suggeriments.



Lectura de 

l’acta de 

l’assemblea

anterior



APROVACIÓ ACTA



Memòria

d’activitats

2021-22

El curs 2021-22 va ser un curs de transició en el que es va realitzar el

relleu a una nova junta directiva.

Jesuitada, caminada d’escola a

escola, iniciativa de totes les AMPAs

i AFAs de la xarxa d’escoles de

Jesuïtes.

Festa de l’escola, amb food trucks,

inflables, activtats dinamitzades per

EDIN i la festa de l’escuma.

Maig 2022 Juny 2022

Recollida de productes

per Ucraïna



APROVACIÓ BALANÇ ECONÒMIC



Aprovació 

de la 

quota 

anual



APROVACIÓ QUOTA SOCI/A AMPA



Projectes

del curs 

2022/2023

Desembre

• Taller de 
Nadal

Febrer

• Trobades P3
i 1r ESO

• Carnestoltes

Març

• Març
feminista

Maig

• Xerrada per 
a famílies

Juny

• Festa final 
de curs

Activitats per a famílies



Projectes

del curs 

2022/2023

Al 2022, s’han donat 94 peces de roba, les

famílies sòcies han reutilitzat 67 peces.

Un 71% de la roba donada ha tingut una 2ª

vida.

Tenim en estoc 107 peces, d’aquestes un 58%

son de talles per a P3 i P4.

El servei de reutilització de roba escolar posat en marxa per l’AMPA i

gestionat per la Chus, mare de l’escola, és una iniciativa solidària i que

fomenta la sostenibilitat i la circularitat.

Servei de reutilització de roba



Projectes

del curs 

2022/2023

Ajuts a famílies de l’escola

Fotos de final d’etapa a 6è NEI i 4t ESO

Orles de Cicles i Batxillerat

Contribució al cost de vetlladors per a assistir a l’alumnat 
amb necessitats especials

Regals Tió

Prova d’orientació per alumnat de 4t ESO

Beques famílies amb necessitats



Projectes

del curs 

2022/2023

Carnet de soci/a de l’AMPA

Estem en contacte amb l’Associació de

Comerços del Barri i dels mercats de

Bellvitge perquè totes les famílies sòcies de

les AMPAs del districte es beneficiïn de

descomptes al barri amb un carnet propi.



Projectes

del curs 

2022/2023

Fem XARXA

AMPAs del 
districte

Associacions
del barri

AMPAs xarxa
JE

Projecte
Educació 360

Ajuntament -
PAEF



Precs

i

suggeriments



#totssomjoan23           #totsfemjesuitesbellvitge

Gràcies
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