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Ordre del dia

• Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior

• Presentació i aprovació del resultat de comptes.

• Valoració del nombre d'associats i mesures realitzades.

• Presentació de l'activitat de cada comissió. 

• Aprovació de canvi de càrrecs de la Junta, amb els canvis de 
signatura. 

• Precs i preguntes.
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Objectius 20-21

• Donar suport a l’escola econòmicament i logísticament 
per garantir el bon funcionament

• Crear un canal de comunicació entre famílies i escola 
fluid

• Pla d’Inversió a l’escola: patis, millores menjador, hort, 
etc.

• Mantenir la supervisió de les mesures covid en les 
diferents comissions.
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COMISSIO EXTRAESCOLARS

▪ Matiners i Tastaolletes

▪ Extraescolars del migdia

▪ Extraescolars de tarda

▪ Casal Estiu

▪ Piscina al Juny

Comissió extraescolars: extraescolars@ampa11setembre.cat 

Coordinadora d’extraescolar:11desetembre@mev.cat



COMISSIO MEJADOR

▪ Aquesta comissió té com a objectiu principal vetllar pel bon funcionament del 
servei menjador que gestiona La Vostra Cuina. 

▪ Seguiment mitjançant visites a l’hora del migdia 

▪ Seguiment de la programació del temps lliure durant l’hora del migdia de 
cada monitor amb el seu grup 

▪ Revisió dels menús de cada trimestre per si es considera necessari fer algun 
suggeriment i/o canvi.

Comissió menjador: menjador@ampa11setembre.cat 

Coordinadora mejador: Yolanda. onzedesetembre@vostracuina.com



COMISSIO HORT
▪ Aquesta comissió té com a objectiu el contacte de la natura amb els nens.

▪ Els nens pugen un cop a la setmana per classe a l’hort, en el horari  de menjador.

▪ Planten, reguen, treuen males herbes,….

▪ Un cop surt la collita es dona a la cuina, els mateixos nens per portar-ho  a casa o 
en el cas de la pandèmia es va fer arribar al Ajuntament per les famílies més 
necessitades.

▪ S’encarrega el Sr. Josep Garcia, avi de l’hort com el coneixen els nens. És avi 
d’uns nens de l’escola i ja fa 4 anys que s’encarrega.



COMISSIO COMUNICACIÓ
▪ Aquesta comissió té com a objectiu informar i comunicar

▪ Creació de contingut i gestió del web de l’AFA i les xarxes socials

▪ Comunicació amb els delegats de classe per poder seguir d’aprop tots 
aquells temes que l’AFA vol transmetre a tots els associats

▪ Engegar nou projecte comunicatiu que té com a objectiu mostrar i 
presentar a tots i totes que formen part del dia a dia de la nostra escola.



COMISSIO DE FESTES
▪ És la comissió que s´encarrega de proposar i organitzar les festes tradicionals que es 

fan a l´escola.  Qué fem?
▪ Establim el calendari de festes

▪ Proposem activitats i temàtiques

▪ Negociem i contractem els serveis necessaris.

▪ Aportem novetats i millores a les festes d´anys anteriors

▪ S’encarreguen de demanar tots els permisos amb l’Ajuntament per poder organitzar les festes a 
l’escola.

▪ Des de aquesta comissió també s'organitza CARNESTOLTES:
▪ Ens encarreguem d´organitzar a totes les famílies que volen participar a la rua de Carnestoltes. 

Qué fem? 

▪ A principi de curs es fa una reunió per decidir el tema de la disfressa i es convoca a les famílies que hi 
vulguin participar.

▪ Es dissenya la disfressa, la carrossa i la coreografia

▪ Es preparen els tutorials per que cada família es confeccioni les seves disfresses.

▪ Organitza l’Assaig general
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MEMBRES DE LA JUNTA

▪ President: Jesús Teruel

▪ Tresorera: Gemma Gonzalez (substitueix a Lluís Ciércoles)

▪ Secretaria: Sara Fernández (substitueix a Mónica Clemente)

▪ Vocals: Sandra Piulats, Mónica Vila, Anna Figuer, Esther Garcia, 

Núria Cañadell, Mar Garriga, Olga Dolgova i Carles Figuerola
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junta@ampa11setembre.cat

TOTS JUNTS 
FEM ESCOLA!

Moltes gràcies!


