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Memòria d’activitats de les Comissions de l’AMPA Escola 
Montserrat Solà 

Curs 2016/2017 

 

 

Comissió AMPA’t 

 

 

1. Presentació 

Comissió reivindicativa i participativa que té com a diversos objectius defensar l’escola pública 
de qualitat, defensar i recolzar el projecte pedagògic del centre i fomentar la comunitat 
educativa.   

 

2. Integrants de la comissió 

 

Coordinador Isaac Treviño Cabot 

Integrants Pep Llibre, Quim Aragó,  Ferran Aragó, Alba Canal, Jordi 
Muñoz, Demetrio, Jaume, Carles Carbonell, Joanna d’Arc 
Bermúdez i Vivi  

 

3. Objectius  
 

 A nivell d’infraestructura millorar: 
o Inundacions patí dels petits. 
o Patí dels grans patina molt i no poden jugar extraescolars. 
o Suports de les cistelles de basquet. 
o Insolació de les aules. 

 

 Aclarir història “Draps i residus” en la creació de l’escola. 

 Preguntar quina activitat realitzen a la fabrica l’Oca. 

 Recolzar altres comissions. 
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4. Activitats i/o projectes duts a terme  

 

1 Esbrinar què va passar al solar de l’escola 

Responsable/s AMPA't 

 

Realització 

Període  Novembre – Març de 
2017 

Durada  

Dies  Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

A partir de mails amb l'Ajuntament de Mataró, serveis territorials i finalment amb una 
reunió amb tots els actors implicat es va aclarir el tema. 

 

Incidències / Observacions 

El sòl de l’escola no hi ha residus, es van fer correctament els estudis pertinents. 

Valoració  

Positiva 

 

2 Infraestructures  

Responsable/s AMPA't 

 

Realització 

Període  Novembre – Març de 
2017 

Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  
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Descripció 

A partir de mails i diverses trobades amb representats de l'Ajuntament, s’aconsegueix 
que entrin en els pressupostos la millora de certes deficiències del centre (patis del 
petits/grans i suports per les cistelles de bàsquet ) 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Positiva 

 

3 Activitat de la fàbrica l’Oca 

Responsable/s Comissió AMPA't 

 

Realització 

Període  Novembre – Març de 
2017 

Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

A partir de mails i reunió entre direcció de l’escola, AMPA't, Ajuntament i Oca es 
determina i s’explica que no fan cap activitat perillosa . I que els plans de confinament i 
emergència de l’escola estan al dia. 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Positiva 
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4 Suport altres comissions  

Responsable/s AMPA’T 

 

Realització 

Període  Tot el curs Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Des de membres del AMPA’T s’han reforçat la comissió d’extraescolars, cohesió i 
tresoreria. 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Positiva 

 
 

5. Balanç econòmic(*) 

No aplica en aquesta comissió 

 

6. Valoració final del curs 

La valoració del primer curs d’aquesta nova comissió és molt positiva. Va néixer a corre-cuita 
en una reunió de l'Assemblea per tal de buscar solucions als problemes estructurals de l’escola 
i també amb l'anhel de fer més escola pública de qualitat i comunitat educativa.  
El gran objectiu inicial es va assolir i en breu l’ Ajuntament farà obres de millora a l’escola. Cal 
esmentar que a mesura que el curs ha avançat la comissió ha perdut la “trempera” inicial però 
sempre ha estat molt activa entre les comissions i la vida de l’escola. 
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7. Objectius pel curs 2017/2018 

 

 Trobada d’AMPES de Mataró. 

 Organitzar cursos, tallers i xerrades a l’escola. 

 Millorar pati obert ( zero bicicletes ni patinets ). 

 Infraestructura escola ( calefacció i insolació del passadís i aules ). 

 Recolzar i ajudar altres comissions  

 Incoprorar nous membres 

 Trobar una representació fixe per les diverses reunions i actes de la FAPAC, 

ajuntament... 

 

 

 

 

 

Mataró, a 11 de Juliol, de 2017 

 

Isaac Treviño 

Responsable de la Comissió AMPA't  

 


