
Assemblea General 

Ordinària
31 de Maig de 2018



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta 
reunió de 26 d’abril. Valorar 
resolució dels diferents 
reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si escau, 
del Pla d’Activitats i Pressupost 
Econòmic per 2017. Apunts sobre la 
previsió econòmica del 2018.

 Comissió menjador. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Comissió comunicació. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves candidatures. 
Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta reunió de 26 
d’abril. Valorar resolució dels diferents 
reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si 
escau, del Pla d’Activitats i 
Pressupost Econòmic per 2017. 
Apunts sobre la previsió 
econòmica del 2018.

 Comissió menjador. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Comissió comunicació. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves candidatures. 
Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Activitats Curs 2017-2018

Dia de la 
Immaculada

Barcelona 
Magic Line

Activitats 
esportives

Festival 
infantil

Motos per a 
Infantil

Xerrada 
Alimentació 
saludable

Reciclatge 
de llibres



Dia de la Immaculada
17 de desembre de 2107

430 assistents

Activitats

Animació

Solidaritat

Exercici econòmic



Barcelona Magic Line > Som del CIC
25 de febrer de 2018

Sis equips, 120 participants
1.381 € de donació a 

Sant Joan de Déu



Activitats esportives (Primavera 2018)

Canal Olímpic Bosc Urbà Escola de Vela

ESO, Afiliats

Samarretes

General

Medalles Can Dragó

Primària



Festival Infantil (26 maig de 2018)



Altres activitats Curs 2017-2018

Motos per a 
Educació 

Infantil

Xerrada 
l’alimentació 

saludable

Reciclatge de 
llibres
(juny)



Compte d’explotació 2017 (resum)

Ingressos (1) 7.002,00 €

Quotes 6.915,00 €

Samarretes 87,00€

Despeses (2) -5.912,24 €

Funcionament -589,89 €

Dia Immaculada -1.886,38 €

Dia de l'Esport i 

Festival Infantil

-2.676,65 €

Dia esport ESO 0,00 €

Conferències 0,00 €

Altres Despeses -43,03 €

Financeres -79,13 €

Aportacions al 

CIC

-637,16 €

Fons social anys 

anteriors (3)

4.270,11 €

RESULTAT (1)+(2)+(3) 5.359,87 €

Detall despeses 2017



Quotes Curs 2017-2018

(cobrament març 2018)

85%

15%

Associats No associats

Alumnes totals 456

Associats: 389

No associats*: 67

Quotes: 6.978 €

(*) No associats inclou famílies que no han facilitat dades, que no han pagat o que han impagat la quota



Pressupost 2018 (resum)

Ingressos (1) 7.922,00 €

Quotes 6.978,00 €

Samarretes 134,00 €

Subvencions (*) 810,00 €

Despeses (2) -8.621,94 €

Funcionament -593,80 €

Dia Immaculada -2.000,00 €

Dia de l'Esport i 

Festival Infantil

-3.272,14 €

Dia esport ESO -2.056,00 €

Conferències -500,00 €

Altres Despeses -100,00 €

Financeres -100,00 €

Aportacions al 

CIC

00,00 €

Fons social anys 

anteriors (3)

5.359,87 €

RESULTAT (1)+(2)+(3) 4.659,93 €

Detall pressupost 2018Projecció 2018: Real a 23/05/2018 més previst fins a final d'any 

(*) S’ha engegat una campanya per 

demanar subvencions i així ampliar 

les activitats de l’AMPA.



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta reunió de 26 
d’abril. Valorar resolució dels 
diferents reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si escau, 
del Pla d’Activitats i Pressupost 
Econòmic per 2017. Apunts sobre la 
previsió econòmica del 2018.

Comissió menjador. 
Exposició, presentació 
d'aportacions i resultats.

 Comissió comunicació. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves candidatures. 
Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Aspectes d’actuació

Seguretat alimentària i higiene durant la 

manipulació dels aliments

Nutrició

Estudis organolèptics

Educació alimentària



Millores aconseguides

Nutrició

 Introducció de nous plats de 

verdures.

 Introducció del pa integral un 

dia a la setmana.

 A l’etapa infantil, canvi del 

panet de llet industrial per pa 

de viena fet a la seva fleca.

Millora de la composició del 

pícnic de les sortides.



Millores aconseguides

Nutrició

Millor qualitat i coneixement 

de les varietats de peix. 

 Bufet d’amanides per a ESO.

Més presència de llegums en 

detriment de la carn vermella.

 Disminució de la freqüència 

del gelat a l’època primavera-

estiu. 



Millores aconseguides

Altres

Verificació de l’oli d’oliva per 

cuinar i d’oli alt oleic pels fregits.

Contingències per manca de 

subministrament.

Xerrades alimentàries per a les 

famílies. 



Propostes en procés

S’intenta fomentar una mica més el producte 

ecològic.

Higiene: es proposa una font per rentar-se les mans 

abans d’entrar al menjador.

 Insonorització del menjador. 



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta reunió de 26 
d’abril. Valorar resolució dels 
diferents reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si escau, 
del Pla d’Activitats i Pressupost 
Econòmic per 2017. Apunts sobre la 
previsió econòmica del 2018.

 Comissió menjador. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

Comissió comunicació. 
Exposició, presentació 
d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves candidatures. 
Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Canals de comunicació curs 2017/18

http://ampacic.cat @AMPA_CIC



Canals de comunicació curs 2017/18

Butlletí Informatiu 

InfoAMPA



Canals de comunicació curs 2017/18

Vitrina de 

l’entrada

Butlletí 

Informatiu CIC



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta reunió de 26 
d’abril. Valorar resolució dels 
diferents reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si escau, 
del Pla d’Activitats i Pressupost 
Econòmic per 2017. Apunts sobre la 
previsió econòmica del 2018.

 Comissió menjador. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Comissió comunicació. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves 
candidatures. Ratificació 
de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Ordre del dia

 Revisar i aprovar Acta reunió de 26 
d’abril. Valorar resolució dels 
diferents reptes assumits.

 Presentació i aprovació, si escau, 
del Pla d’Activitats i Pressupost 
Econòmic per 2017. Apunts sobre la 
previsió econòmica del 2018.

 Comissió menjador. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Comissió comunicació. Exposició, 
presentació d'aportacions i resultats.

 Presentació de noves candidatures. 
Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta.

 Preguntes i suggeriments.



Moltes gràcies



Transparències de reforç



Detall despeses 2017 (1/2)

Despeses funcionament -589,89 €

Fundació escola cristiana -105,00 €

Confederació Cristiana 

AMPAs

-235,04 €

Tesys Internet -100,85 €

Adaptació LOPD 0,00 €

Inscripció Junta 0,00 €

Fotocòpies -149,00 €

Despeses Dia 

Immaculada

-1.886,38 €

Taller Imants -52,27 €

Activitats (inflables, 

tatuatges, animador)

-1.234,20 €

Pernil -133,43 €

Atrezzo Photocall -83,10 €

Photocall -189,97 €

Penjadors parada 

solidària roba

-12,71 €

Fotocòpies cartells i altres -20,00 €

Aperitiu -160,70 €



Detall despeses 2017 (2/2)

Altres despeses -43,03 €

Xerrada pares 0,00 €

Comunitat religiosa -43,03 €

Despeses financeres -79,13 €

Comissions facturació i 

devolucions

-79,13 €

Comissions BS On Line 0,00 €

Comissions manteniment 0,00 €

Aportacions al CIC -637,16 €

Abacus -637,16 €

Despeses Dia de l'Esport i 

Festival Infantil

-2.676,65 €

Samarretes -1.656,25 €

Medalles -581,64 €

Dorsals -111,55 €

Can Dragó 0,00 €

Dia esport ESO 0,00 €

Obsequi Infantil -327,21 €

Material dibuix 0,00 €

Tornar a la transparència anterior



Detall pressupost 2018 (1/2)

Despeses funcionament -593,80 €

Fundació escola cristiana -110,00 €

Confederació Cristiana 

AMPAs

-228,80 €

Tesys Internet -105 €

Adaptació LOPD 0,00 €

Inscripció Junta 0,00 €

Fotocòpies -150,00 €

Despeses Dia 

Immaculada

-2.000,00 €

Taller Imants -55,00 €

Activitats (inflables, 

tatuatges, animador)

-1.300,00 €

Pernil -135,00 €

Atrezzo Photocall -85,00 €

Photocall -190,00 €

Penjadors parada 

solidària roba

-15,00 €

Fotocòpies cartells i altres -55,00 €

Aperitiu -165,00 €

Aportacions al CIC 0,00 €

Abacus -0,00 €

Projecció 2018: Real a 23/05/2018 més previst fins a final d'any 



Detall pressupost 2018 (2/2)

Altres despeses -600,00 €

Xerrada pares -500,00 €

Comunitat religiosa -100,00 €

Despeses financeres -100,00 €

Comissions facturació i 

devolucions

-100,00 €

Comissions BS On Line 0,00 €

Comissions manteniment 0,00 €

Despeses Dia de l'Esport 

Primària i Festival Infantil

-3.272,14 €

Samarretes -1.923,37 €

Medalles -492,18 €

Dorsals -81,01 €

Can Dragó -446,09 €

Obsequi Infantil -329,49 €

Material dibuix 0,00 €

Tornar a la transparència anterior

Dia de l'Esport ESO (tots els 

alumnes)

-2.056,00 €

Canal Olímpic (1r ESO) -430,00 €

Canal Olímpic (2n ESO) -450,00 €

Bosc Urbà (3r ESO) -520,00 €

Escola de Vent (4t ESO) -656,00 €

Projecció 2018: Real a 23/05/2018 més previst fins a final d'any 


