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ORDRE DEL DIA

1. Acollida i presentació de l’AMPA “en funcions” 

2. Aprovació de canvi de denominació d'AMPA a AFA

3. Aprovació dels nous estatuts de l’AMPA

4. Aprovació dels comptes del curs 2019-20

5. Novetats curs 2020-21

6. Renovació dels càrrecs de la Junta de l’AMPA a ocupar: President/a + 

Vicepresident/a + Secretari/ria + Tresorer/a + Vocals

7. Preguntes i propostes per al curs 2020-2021
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QUI SOM?

•Presidenta i membre del Consell Escolar: SÒNIA GÓMEZ (1r i 5è)

•Vicepresidenta: CINDY MEJIA (1r i 5è)

•Secretari: JUAN CARLOS CONDE (5è i 6è)

•Tresorera: ELISABET SOLÉ (1r)

•Vocal: BELEN LÓPEZ (5è i 6è)

EN FUNCIONS

3



MÉS PARTICIPATIVA: a través de reunions o enquestes amb totes les famílies...

MÉS INCLUSIVA: que faciliti l’accès, seguiment i participació a totes les persones 

siguin quines siguin les seves capacitats.

MÉS COMUNICATIVA: millorar el canals de comunicació Escola-Famílies-Escola, per a 

tractar qualsevol tema que pugui sorgir, i assegurar que la informació arriba a tothom

correctament i a temps.

MÉS TRANSPARENT: Valorem que tothom estigui informat del que es treballa i ho

volem fer de forma eficaç i transparent.

MÉS COMUNITAT: on els nostres fills/es poden retrobar amb els seus companys/es 

fora de l’àmbit acadèmic i on les famílies es poden conèixer i compartir experiències. 

Col·laborar en las diferents activitats del barri. Organitzar activitats i tallers culturals

per les famílies i amb els nens.

MÉS PRESÈNCIA: sent presents en les activitats que es facin a l’escola (col·laborant, 

opinant,...)

QUÈ ENS HEM PROPOSAT...



CANVI DE DENOMINACIÓ D’AMPA a AFA

Apostem per aquest canvi de denominació on tothom es pugui sentir inclòs

Fa molts anys l’agrupament de famílies es denominava APA (associació de pares

d’alumnes), aquest terme només associava a la figura masculina de la família com a membre

relacionada amb l’educació dels fills/es i excloïa altres figures de la criança dels fills/es.

Amb el temps es va veure que aquest terme era poc inclusiu i es va proposar fer un canvi de

denominació i passar-se a dir AMPA (associació de mares i pares d’alumnes), amb aquest

canvi ja es va aconseguir incloure la figura femenina en l’educació dels fills/es en la participació

de la criança dins l’escola.

Actualment se segueix veient limitacions, ja que el concepte de família va canviant i trobem

moltes tipologies de famílies que de ben segur que emprant aquesta terminologia no es

sentiran definides. És per això que neix un nou terme, AFA (associació de famílies

d’alumnes) el qual uneix a l’escola totes les diverses tipologies de famílies que conviuen dia a

dia amb nosaltres, fent que hi hagi una igualtat d’oportunitats i evitant que la diversitat creï

exclusió en determinades famílies.
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NOUS ESTATUTS 
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QUÈ HEM FET EN EL CURS 2019-2020

A causa de la pandèmia, l'any passat no vam poder fer 

algunes activitats que habitualment fem durant el curs.

Halloween Nadal

✓ Es van cedir 500€ a la Fundació per tal d´ajudar a les famílies sòcies que tenien
dificultats per a pagar la quota de l´escola durant el confinament.

Es van fer servir 280€ i es van ajudar a 5 ALUMNES
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PRESSUPOST CURS 2019-2020

SALDO ANTERIOR 01/09/19 401,27

SALDO BANC A 10/11/20 1.792,95 €

SALDO EFECTIU 10/11/20 223,49 €

TOTAL QUOTES NOVEMBRE’19 2.640,00 € 165 FAMÍLIES

TOTAL QUOTES FEBRER’20 2.608,00 € 163 FAMÍLIES (67,92% del total famílies*)

TOTAL INGRESSOS 5.248,00 €

8*240 FAMÍLIES APROX. A L’ESCOLA



DESPESES CURS 2019-2020
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Reducció de les despeses del banc

respecte l´any passat: 295,56 €



QUÈ FAREM EN EL CURS 2020-2021

Enguany, tampoc podrem fer molta cosa, no obstant això              

intentem ser presents d'alguna manera en algunes activitats, en 

coordinació amb l’Escola i la Fundació.

✓ Reunions per a intentar fer un nou enfocament a la nova AFA

✓ Més comunicació amb la direcció de l’escola i la Fundació

✓ Tenim com a repte fer un canvi estratègic per a intentar donar una 

empenta positiva i que sigui més atractiu per a tots els socis i sòcies.

✓ Escoltar totes les vostres idees, les vostres propostes i treballar per a 

millorar. 

Però necessitem mans per a poder créixer i poder avançar.
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1r TRIMESTRE:

Videotrucada Pare Noel

2n TRIMESTRE:

Coordinació activitat APADRINAMENT LECTOR

Presentació Xerrada “Covid-19, convivencia a casa”

QUÈ FAREM EN EL CURS 2020-2021

Hi ha un llistat d’activitats impulsades per l’escola i la Fundació per aquest 

curs, on hi col·laborarem també. 



✓ NO es cobraran en aquest curs les quotes als seus associats (32€/any) i les activitats 
estaran finançades per la 

✓ Inaugurem nou apartat al web de l’escola, nou email i nou instagram:

https://www.escolajoanroca.cat/afa-joan-roca-meridiana/

afa@escolajoanroca-meridiana.com

afa.roca.meridiana

✓ Anul·lada la compte del banc per estalviar-nos despeses bancàries (any 19/20: 549,23 €)

NOVETATS CURS 2020-2021

Dipositat en el compte de la Fundació 1.950 €, deixant-nos  66,44 € en efectiu per 
qualsevol imprevist.
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PROPERES PASSES

✓ Eleccions nous candidats per la nova Junta:
President/a + Vicepresident/a + Secretari/ria + Tresorer/a + Vocals

✓ Creació de COMISSIONS: estructurar el seu funcionament amb grups

de treball i donar plena autonomia en el seu treball. Responsabilitzar-se d'una gestió o

tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes,

anar a comparar allò que es necessiti,...).

✓ Canviar el logo de l’AMPA per AFA

✓ Buscar un nou BANC
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RESULTATS ENQUESTA

14*240 FAMÍLIES APROX. A L’ESCOLA         18,33% HAN CONTESTAT L’ENQUESTA



RESULTATS ENQUESTA
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RESULTATS ENQUESTA
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RESULTATS ENQUESTA
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RESULTATS ENQUESTA

Què afegiries o  t’agradaria que fes  l’AMPA. 

Més transparència. Millorar la comunicació i la informació de l’AMPA amb els associats

Més implicació en l’organització escolar (activitats, necessitats dels alumnes, menjador, llibres, pressupost)

Més activitats de l’AMPA: tallers i activitats.

Establir delegats de classe

Beneficis per a les famílies

Més participació de  les famílies

Fer més pinya entre tots

Què canviaries de l’AMPA?

Que no facin únicament festes

Que sigui més autònoma

Que els que no són socis no es beneficiïn

Més flexibilitat en els horaris de les reunions, no només a les tardes

Canviaria el personal



Moltes gràcies a tot@s

per estar-hi!
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