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

Curs 2016/2017 

 

 

Comissió d’Extraescolars 

 

 
1. Presentació 

 

Comissió que porta junt amb el coordinador, totes les activitats extraescolars que es realitzen 
a l’escola fora de l’horari lectiu. Aquestes van adreçades als alumnes de P5 fins a 6è d’e.p. 

 

2. Integrants de la comissió 

 

Coordinador Berta Domingo 

Integrants Maite Casanovas, Elisenda Borràs, Carles Carbonell, Pep Llibre, 
Jordi Ainsa 

 

3. Objectius  
1. Oferir els extraescolars adients pel nostre alumnat d’acord amb la línia 

proposada per l’escola. 
2. Valorar anualment les activitats proposades i fer les renovacions que calguin. 
3. Garantir que els monitors que ofereixen les activitats estiguin qualificats per a 

tal tasca i vetllar perquè ells també estiguin ben atesos. 
4. Comunicar a  les famílies dels possibles canvis i de les accions que facin 

referència a les activitats extraescolars dels seus fills. 
5. Vetllar pel manteniment del bon ambient en totes les activitats que es 

realitzen. 
6. Coordinar-se amb el “coordinador” per fer les feines del dia a dia. 
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4. Activitats i/o projectes duts a terme (*) 

 

1 Participació en  els Jocs Escolars de poliesportiu, patinatge i 
escacs de Mataró 

Responsable/s Coordinador i monitors de cada activitat 

 

Realització 

Període  D’Octubre a Juny Durada Tots els dissabtes 

Dies Dissabtes Horari Partits d’una hora aprox 

Lloc Camp assignat per 
l’institut d’esports 

Monitor  

Núm. Participants Tots els nens que fan 
poliesportiu ,aprox 60 

Grups Tots els nens que fan 
poliesportiu 

Ingressos Cap Despeses Carnet esportista que 
paguen les famílies 

 

Descripció 

Participació en les competicions que organitza el Consell Escolar de Mataró per a totes 
les escoles de primària, on es treballen els diferents esports que es fan durant tot el 
curs. Que són: futbol, bàsquet, handbol, així com jornades d’atletisme, volei, natació i 
hoquei herba. 

 

Incidències / Observacions 

Algunes “diferències” amb l’encarregat de l’institut d’esports que s’han anat gestionant 
a mesura que han anat sorgint. Les “gestions” les ha fet el coordinador, l’Albert. 

 

Valoració  

Totalment positiva, sense aquestes competicions les activitats no serien tant motivants 

 

(*) Deixar buits aquells camps dels quals no es té informació o no s’apliqui] 
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2 Participació en els Jocs Escolars de Patinatge i Escacs 

Responsable/s Coordinador i monitors de cada activitat 

 

Realització 

Període  De març a juny Durada  

Dies Dissabtes Horari Segons la competició 

Lloc L’Assignat pel Consell Monitor El de l’activitat 

Núm. Participants Els nens interessats, 
no és obligatori 

Grups 2 

Ingressos Cap Despeses La fitxa que paguen les 
famílies 

 

Descripció 

Participació en les competicions que organitza el Consell Escolar de Mataró per a totes 
les escoles de primària. 

Incidències / Observacions 

A patinatge estan moltes hores per molt poques nenes i cal valorar què es paga al 
monitor. 

Valoració  

Positiva tot i que la participació per part dels nens és molt inferior a la de poliesportiu.  
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3 Trobada d’entitats percussionistes del  Masnou 

Responsable/s Solpersussió i el monitor de l’activitat 

 

Realització 

Període  maig Durada Tot un dia 

Dies Dissabte 6 de maig Horari  

Lloc El Masnou Monitor Gerard 

Núm. Participants 10 Grups 1 

Ingressos Cap Despeses Cap 

 

Descripció 

Diverses entitats del Maresme i altres indrets han fet una Torbada de Percussionistes, 
ha estat una festa de tot el dia on els nens han fet una cercavila amb els seus tambors, 
totes les escoles i /o entitats han fet també una exhibició a la plaça davant de tots els 
assistents. 

Incidències / Observacions 

Ha estat un acte molt bonic i impactant pels nens, ja que eren el centre d’atenció de 
molta gent. 

Valoració  

Molt positiva 
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4 Festa de Cloenda d’extraescolars 

Responsable/s Ampa, coordinador i monitors 

 

Realització 

Període  Juny Durada Matí 

Dies Dissabte Horari De 9.30 a 12.30 aprox 

Lloc Pati i gimnàs de 
l’escola 

Monitor Els de cada activitat 

Núm. Participants Entre 150-170 nens Grups Tots els grups que fan 
extraescolars 

Ingressos Cap Despeses Diplomes  

 

Descripció 

Durant tot el matí es fan exhibicions dels diferents extraescolars que es treballen a 
l’escola. Hi participen tots els nens que fan extraescolars, cadascú en la seva modalitat i 
a més estan convidades totes les famílies de l’escola per veure els resultats. 

Incidències / Observacions 

Coincideix amb el dia dela festa final de l’escola i això ajuda a que vingui molta més 
gent i a que tot funcioni de forma més dinàmica. 

Valoració  

Molt positiva. 
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5. Balanç econòmic(*) 

Els ingressos es centre en les inscripcions i els gestos són principalment les nòmines i/o 
empreses que porten alguna de les activitats. Cal afegir la part del gestor i assegurança. I com a 
gestos pròpiament de les activitats hi ha alguna despesa de material fungible. 

 

Ingressos 

Activitat / Concepte € 

Inscripcions 37.359 

  

  

  

  

  

  

Total ingressos  

 

Despeses 

Activitat / concepte € 

Nòmines, empreses i altres detallats al document de pressupostos 37.209,06 

  

  

  

  

  

  

  

Total despeses 37.209,06 

Balanç ingressos / Despeses 149,44 € 

 

(*) Relació abreujada dels ingresssos i despeses de les activitats que n’hagin generat. Per a concepes detallats, veure 
document balanç econòmic de la comissió  
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6. Valoració final del curs 

Les activitats en general  han funcionat amb normalitat i el monitoratge és excel·lent. Aquest 
any però s’ha donat el cas que el patinatge de grans ha tingut una davallada d’inscripcions 
molt gran i finalment s’ha decidit tancar aquesta activitat. Per la resta d’activitats es faran els 
retocs necessaris com cada any. 

7. Objectius pel curs 2017/2018 

 

 Renovació de la Comissió d’extraescolars amb la incorporació de nous membres que 
permetin dotar a la comissió de noves idees i enfocaments sense produir un 
trencament amb els treballs i dinàmiques dutes a terme fins el moment. 

 Elaboració i aprovació en Assemblea d’una Normativa d’extraescolars que permeti 
regular les activitats ofertes per l’AMPA, així com garantir el bon funcionament i la 
convivència entre alumnes, monitors, pares i empreses organitzadores de les 
activitats. 

 Elaboració d’una enquesta de satisfacció entre els pares usuaris d’extraescolars que 
ens permetin tenir la opinió general de les diferents activitats per a poder millorar el 
servei ofert a les famílies. 

 Recollida de noves propostes d’activitats per al curs 2017-18 entre les famílies 
usuàries de les activitats d’extraescolars amb la finalitat d’anar ajustant el màxim 
possible l’oferta d’activitats a les preferències de les famílies. 

 Millorar en l’adequació de l’oferta a les preferències de les famílies, mitjançant la 
inclusió de noves activitats suggerides durant el procés de recollida de noves 
propostes d’activitats (mirar punt anterior). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Mataró, a 25 d’Octubre de 2017 

Responsable de la Comissió 

Carles Carbonell i Badia 


