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PRESENTA
CIÓ

• Com serà aquesta Assemblea?

• Quin és el marc educatiu actual?
• I a la nostra escola què està

passant? Quin és el context?

• I nosaltres, l’AFA i la Junta, com ho
vivim? Com actuem?
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COM SERÀ AQUESTA ASSEMBLEA?

PRESENTACIÓ (5’) 
L’AFA DEL DMS (10’) 
ESPAI COMISSIONS (15-20’) 
COMPTES DEL CURS 2015-2016 I PRESSUPOST DEL 2016-2017 
(10’) 

PRECS I PREGUNTES (10-15’) 

Durant la trobada hi ha un servei gratuït d’acollida

Es preveu que l’Assemblea tingui una durada aproximada  d’uns 60 
minuts

Hem dividit la sessió en els següents 5 punts:

SOTMETEM A VOTACIÓ COMPTES I PRESSUPOST (2-3’)
SOTMETEM A VOTACIÓ QUOTA LIBRIS (2-3’)
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A CATALUNYA
|    MARC EDUCATIU CARACTERITZAT PER UN MOMENT 
DE CANVI

2

Reducció del pressupost

Revisió del model educatiu

Reducció dels pressupost en educació a Catalunya, en particular, en 
l’educació pública, segons anuari Fundació Jaume Bofill, 2016.

Moment de replantejament del model educatiu dominant i aplicació de 
noves estratègies pedagògiques: nous aprenentatges, desenvolupament 
de competències, treball per projectes i col·laboratiu, metodologies 
globalitzadores, TICs, ...

MARC EDUCATIU I CONTEXT 
ACTUAL

“L’any 2013 les diferents administracions que intervenen en 
l’educació a Catalunya –sobretot la Generalitat, però també 
Ministeri d’Educació i ajuntaments– van dedicar a aquest 
àmbit l’equivalent a un 2,8% del PIB, molt per sota del 5,25% 
de la mitjana de la Unió Europea i de la de l’OCDE (5,6%)” 

Font: Anuari Fundació Jaume Bofill 2016
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A LA NOSTRA 
ESCOLA |    MARC EDUCATIU CARACTERITZAT PER UN MOMENT 

DE CANVI

MARC EDUCATIU I CONTEXT 
ACTUAL

L’ESCOLA

LES FAMÍLIES

DMS aplicant noves pràctiques educatives i membre de la Xarxa 
Escola Nova Segle XXI.

Som un actor important que ha d’acompanyar en aquest procés 
de canvi. 

“Escola de complexitat baixa 
però amb inquietuds, 

problemàtiques i reptes” 
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MARC I CONTEXT DE L’ESCOLA I EL SEU 
ENTORN?

“Una posada en context amb 4 dades que ajudin a 
recordar i situar a tothom en el momento singular 
que ens toca viure” “CONSTRUCC

IÓ 
COL·LECTIVA”

COM HO VIVIM?
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AFA DMS

• Com funciona?
• Objectius, organigrama, tasques 

principals i eines.
• Quin és el projecte de la Junta 

actual? Què ens mou?
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L’associació de families d’alumnes és la caixa 
d’eines que tenim  on hi hauria d’haver tot el 
necessari per a recolzar el projecte educatiu 

de l’escola

COM FUNCIONA L’AFA?
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COM FUNCIONA L’AFA?

L’associació de families d’alumnes (AFA) és la caixa d’eines que tenim on hi 
hauria d’haver tot el necessari per a recolzar el projecte educatiu de l’escola que 
hem triat per als nostres fills i filles:
Servei de pedagogia, recolzament de la comissió de biblioteca, de la comissió 
d’extraescolars, de la comissió de tecnologia); per a fer-ne funcionar l’arribada a 
l’escola de forma educativa –pedibus- (conflicte de nom), pràctica (autocar) i 
segura (sempre arriben a l’hora i s’ho passen teta: (pedibus i autocar); per a tenir 
una hora més (ludoteca).

“això és el martell, la clau anglesa, les tenalles… i després tenim eines 
(comissions) tipus navalla suïssa o atornilladora eléctrica: Libris, Extraescolars, 
subvencions, tresoreria i Junta de l’AFA que abarquen prou aspectes per a que 

siguin multi ús”
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COM FUNCIONA L’AFA?

Tots els pares i mares som de l’AFA, que de vegades ens referim a l’AFA quan 
volem dir junta de l’AFA. La junta de l’AFA som els pares i mares que ens hi hem 
apuntat (a la junta), la majoria dels quals –ademés formen part d’una comissió (hi 
ha pares i mares prou trastocats com per a ser de la junta i d’una comissió 
alhora)… apunteu-s’hi!! vingueu a una junta i trieu la vostra comissió; sempre fa 
falta gent: autocar, subvencions, extraescolars, samarretes (Jaume, el més boig: 
consell escolar, samarretes, casald’estiu i colònies).

A les juntes (un cop al mes) recollim els comentaris de les reunions de coordinació 
(mensuals entre membres de la junta i la direcció de l’escola), a les reunions de 
coordinació AFA (junta) i direcció ens demanem coses els uns altres (dubtes i 
peticions de pares i mares que s’han que la direcció necesita compartir i a 
l’inrevés), triem els temes de les assemblees trimestrals amb els delegats, 
confeccionem pressupostos i buidem la màquina de vending de la sala de 
professors: una barreja de fruits secs i aquells bastonets de pa amb llavors de 
girasol en són els “hits” i (no sé si podem dir marques), però queden buits els 
canals de Coqui-coli i Aquerious; també hi ha poma.
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OBJECTIUS i TASQUES

Prestació de serveis a les famílies.
§ Psicopedagoga que dóna suport a les famílies i al professorat.
§ Facilitar l’accés a l'escola: servei d'autocar i Pedibus.
§ Oferir el servei d'acollida (matí) i ludoteca (tarda).
§ Finançar un servei de biblioteca i aula d’estudi per als alumnes de 3r a 6è
§ Impulsar les activitats extraescolars, colònies i casal d'estiu.

Projecte Libris que recicla llibres de text fomentant estalvi i la sostenibilitat , i ajuda en 
l’adquisició de material pedagògic per a les noves pràctiques educatives.

Suport en la innovació tecnològica (comprant material i donant assessorament), 
informàtica i en la infraestructura de l’escola.

Potenciar l'ús de la biblioteca i la lectura : comissió mixta professorat-famílies; 
programa Binding. 

 Representar a l'escola en festes populars amb els gegants i tabalers i en la xarxa de les 
AFAs de les escoles públiques del barri i la FAPAC. 

 Interlocució amb l'escola: reunions periòdiques amb equip directiu i un membre Junta 
AFA és representant en el Consell Escolar. 

Fomentar la participació de les famílies en la comunitat educativa.

1

2
3
4
5
6
7
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EDUARD AGUILÓ
Vice-President

MARIONA FERRER
Secretària

SARA ORRIOLS
Tresorera

ORGANIGRAMA

ANA ARANDA
Presidenta

SÒNIA FRAILE
Tresorera
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NÚRIA DOMÉNECH
Vocal

SERGI GRAU
Vocal

ANA CLAUR
Vocal

OLGA DÍAZ
Vocal

JAUME GÓMEZ
Vocal

JOAN OLIVER
Vocal

GERARD NOTARIO
Vocal

FERNANDO IGLESIAS
Vocal 

BORJA SANS
Vocal

ELISA PUIGDOMÈNECH
Vocal

ORGANIGRAMA
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CANAL
S 

E-MAIL: 
ampadms@gmail.com

1

2

2

EINES COMUNICATIVES

BLOG: www.familiesdms.cat
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EINES COMUNICATIVES

POSTS DEL BLOG QUE REBREU SI US DONEU D’ALTA

§ Convocatòries de la Junta amb l’ordre del día per si algú vol venir. 
§ Accions de Tabalers i Gegants.
§ Informació dels mercats de segona mà.
§ Activitats que fa la Biblioteca; tallers, conta contes, alguna expo i alguna recomanació.
§ Comunicats de l’AFA.
§ Activitats com dissabte ecològic o ITV.
§ Informació de la Festa de l’AFA.
§ Informació d’extraescolars.
§ Informació de Casals d’estiu i Colónies.
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“ÉS ÈPOCA DE 
CANVIS, ÉS 
TEMPS PER 

TRANSFORMA
R! 

QUÈ ENS MOU?
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Escola 
DMS

Equip directiuEquip directiu

FamíliesFamílies

AlumnatAlumnat
EntornEntorn

Membres del Consell 
Escolar

Comissions

Altres escoles 
públiques del 
barri

Professorat

Psicopedagoga

AFA

Personal no docent

QUÈ ENS MOU?

Junta

Consorci

Personal migdies

Personal 
extraescolars

Model A Un sistema que no es coordina al 100 % i perd grans oportunitats de millora. Un sistema 
feble!

Ilustración - Loreto Rubio  - OS NECESITO A TODOS
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FP Dual

QUÈ ENS MOU?

Escola 
DMS

Equip directiuEquip directiu

FamíliesFamílies

AlumnatAlumnat
EntornEntorn

Membres del 
Consell Escolar

Comissions

Altres escoles 
públiques del 
barri

Professorat

Psicopedagoga

AFA

Personal no docent

Junta

Consorci

Personal 
migdies

Personal 
extraescolars

Versus un  
Model B

Un sistema que treballa de forma coordinada, a una. Amb anclatges ferms. Un sistema fort!

Ilustración - Loreto Rubio  - OS NECESITO A TODOS
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ESPAI 
COMISSION
S
• Quines comissions hi ha?
• Qui en forma part?
• Quins són els seus objectius?
• I les seves principals tasques?
• Què han assolit i quins reptes tenen 

per devant?
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COMISSIONS

A L’AFA DMS HI HA 
LES SEGÜENTS 

COMISSIONS DE 
TREBALL

• Autocars
• Biblioteca
• Camí Escolar
• Casal i colònies d’estiu
• Extraescolars
• Escola Inclusiva
• Gegants i tabalers
• Gestió de Manteniment
• Libris
• Pedibus
• TIC
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FITXA COMISSIÓ: AUTOCARS

OBJECTIUS: Oferir un mitjà de transport al servei d’aquelles famílies que tenen dificultats a l’hora de dur i/o 
recollir els seus fills/es de l’escola. 

TASQUES: Coordinació amb l’empresa de transports, supervisant el bon funcionament del servei i gestionant 
les incidències que sorgeixen a diari.

FITES ASSOLIDES: Salvaguardar el servei d’autocar, a punt de la desaparició. Treballant en comissió 
conjunta amb les escoles Tàber i Costa i Llobera. 

AUTOCARS

REPTES DE FUTUR: Consolidar el model actual i millora la qualitat del servei: 
A) Reduïnt la durada de les rutes (temps estada a autocar de l’alumnat).
B) Millorant l’estada de l’alumnat a dins l’autocar amb propostes de “continguts”. 

QUI EN FORMA PART? Teresa Miranda (sortint) i Borja Sans.
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FITXA COMISSIÓ: BIBLIOTECA

OBJECTIUS: Volem que la Biblioteca DMS sigui:
a) Un Espai de vida que cridi a tothom, que tothom se la senti seva. 
b) Una Eina per descobrir i practicar el gust per la lectura. 
c) Un Aliat per convertir la informació en coneixement.
Volem trascendir l’espai físic de la biblioteca, i els límits de “biblioteca per als nens” de manera que sigui un espai 
per tota la comunitat educativa.

TASQUES: Millorar el vincle amb la biblioteca de tota la comunitat escolar: Millora dels espais, Exposicions , 
Fons de llibres, ITV (procés de catalogació i classificació dels llibres: etiquetar, restaurar, endreçar, esporgar,...), 
Club de lectura, Contacontes, Il·lustració, Bloc biblioteca...

BIBLIOTECA

QUI EN FORMA PART? La Comissió Biblio és una comissió mixta amb mestres i 
famílies. En formen part: Eli Nicolau, Eulàlia Salat, Júlia Joanet, Roser Bassedas, Sergi 
Grau, Miren Guinea i Amaia Clemente.
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FITXA COMISSIÓ: BIBLIOTECA

FITES ASSOLIDES: Sobretot: Assoliment d’un model de relació escola –AFA
Hem consolidat el  projecte , la comissió i el format de comissió mixta, que és un vincle ideal per concretar la 
participació de les famílies.
S’ha fet un treball conjunt que deriva en: 
1. Increment Importància de la Biblioteca al Pla de centre.
2. Biblioteca com a comissió permanent des de l’AFA.

S’ha aconseguit: Millorar el fons de la biblio(Han col·laborat llibreteres especialitzades en literatura infantil i 
alguna editorial), Millorar espais biblioteca (L’assistència a la biblioteca als migdies ha augmentat notablement, 
l’ambient i la comoditat convida a llegir), Treure la biblioteca fora del seu espai (espais lectors),  Concurs logo 
biblioteca, Club lectura famílies i nens, 2 sessions ITV, Contacontes 3r trimestre: Tallers per a totes les edats, Taller 
il.lustració Sant Jordi.

BIBLIOTECA

REPTES DE FUTUR: Continura amb el model de comissió mixta. Continuar millora espais i equipaments. Activar 
Consulta del fons des de dins i fora de l'escola i continuar millorant-ho. Augmentar la participació de les famílies 
en les activitats i la implicació de l'alumnat en creació espais/exposicions. Activitats d’aula a la biblioteca, i la 
biblioteca a l’aula .
Incentivar noves idees: propostes de famílies que siguin coherents amb el projecte de la comissió.
Relació amb altres biblioteques: escolars, de barri, de secundària…
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FITXA COMISSIÓ: CAMÍ 
ESCOLAR

OBJECTIUS: L’objectiu d’aquesta comissió és aconseguir un Camí Escolar segur per a tothom. La comissió 
realitza un treball conjunt amb la Direcció del DMS i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi amb l’objectiu de proposar 
millores en relació a la seguretat vial i la
mobilitat sostenible als itineraris d’accés a l’escola.

TASQUES: Formulació d’una sèrie de demandes en relació a la seguretat vial i a la mobilitat sostenible, que 
s’han anat treballant juntament amb tècnics de l’Ajuntament i del Districte durant 2015-2016.
Reunions de seguiment amb tècnics de l’Ajuntament i del Districte respecte a les demandes (reunions periòdiques 
juntament amb equip Directiu).

FITES ASSOLIDES: Instal·lació per part de l’Ajuntament de baranes de protecció que es van instal·lar a 
l’encreuament entre el Passeig de Santa Eulàlia i l’Av. del General Vives, amb el doble objectiu d’evitar ensurts amb 
els nens que baixen en patinet, i garantir que els carrers es creuin pels passos de vianants.
Realització de les obres de millora del pas de vianants de l’Av. General Vives (costat Besòs), amb la pavimentació 
d’una mitjana protegida per als vianants i instal·lació d’un semàfor permanent (encara no en funcionament)

CAMÍ ESCOLAR

REPTES DE FUTUR: Continuar interlocució amb el Districte per tal de tirar endavant la resta de mesures 
proposades. Recollir i traslladar suggeriments de les famílies. Treballar amb les famílies per tal de promoure la 
mobilitat sostenible.

QUI EN FORMA PART? Jordi Ramos (Arquitecte), Joan Cuevas Pareras (Arquitecte), Roger Méndez 
(Arquitecte), Laura Guerrero (Enginyera), Esmeralda Francisco (Support).
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FITXA COMISSIÓ: CASAL I COLÒNIES 
D’ESTIU

OBJECTIUS: Oferir un Casal d’estiu i unes Colònies amb una finalitat doble: que sigui una alternativa de lleure 
educatiu per als nens i les nenes de l’escola (adient amb la metodologia de l’escola) i oferir una opció de qualitat a 
les famílies que necessiten conciliar l’horari laboral i escolar.

TASQUES: Coordinació amb les empreses prestatàries dels serveis.

FITES ASSOLIDES: 
CASAL: Som una alternativa real –amb força èxit de participació- pels alumnes de parvulari i cicle inicial de 
primària. Costa molt aconseguir-ho amb els cicles mitjà i superior de primària.
COLÒNIES: Actualment fem una proposta conjunta amb les altres escoles públiques del barri, liderada per 
l’AMPA de l’Escola Tàber, que considerem molt satisfactòria. 

CASAL I COLÒNIES D’ESTIU

QUI EN FORMA PART? Jaume Gómez Bonamusa (sortint) i Raquel Balanyà.
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FITXA COMISSIÓ: 
EXTRAESCOLARS

OBJECTIUS: Ofrecer un buen servicio de actividades extraescolares.

TASQUES: 
a) Planificar y coordinar las actividades.
b) Llegar a acuerdos con las entidades que prestan el servicio. 
c) Dar respuesta a las inquietudes de las familias. 
d) hacer seguimiento a las actividades durante el curso.

FITES ASSOLIDES: Hemos mejorado nuestra respuesta a las inquietudes de las familias haciendo que las 
actividades extraescolares ganen en calidad seleccionando  proveedores que estén especializados en temas 
concretos (ajedrez, hockey, robótica).

EXTRAESCOLARS (INCLOU LUDOTECA)

REPTES DE FUTUR: 
a) Mejorar la calidad, coherencia y continuidad de las actividades extraescolares encuadrándolas dentro de los 

valores y filosofía que promueven la institución y la comunidad educativa.
b) Mejorar la comunicación con las familias.
c) Mejorar la gestión y coordinación con los diferentes proveedores.
d) Fusionar la Comissió Casal i Colònies d’estiu a Extraescolars.

QUI EN FORMA PART? Núria Domènech y Fernando Iglesias.
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FITXA COMISSIÓ: ESCOLA 
INCLUSIVA

OBJECTIUS: Vetllar pels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) a l’entorn escolar.

TASQUES: Sensibilitzar a las famílies i conèixer les necessitats i/o mancances d’aquest recurs.

FITES ASSOLIDES: De moment la comissió esta en creació.

ESCOLA INCLUSIVA

REPTES DE FUTUR: Enllestir la comissió durant aquest curs.

QUI EN FORMA PART? Gerard Notario.
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FITXA COMISSIÓ: GEGANTS I 
TABALERS

OBJECTIUS: Tenir una colla de tabalers consolidada que posi ritme a les 3 festes en les quals participen els 
gegants de l'escola.

TASQUES: Coordinar els assajos de percussió amb el professor de música de l'escola l'Òscar Sanoguera i la 
colla. Engrescar a més famílies de l'escola a formar part de la colla. Coordinar les sortides i bolos. Gestionar 
comandes i venda de samarretes verdes dels gegants i tabalers de l'escola.

FITES ASSOLIDES: Una colla consolidada de 12-14 famílies que segueixen desde l'inici. 
Repertori de varis temes de percussió. Gaudir i posar música a les festes i fer escola!

GEGANTS I TABALERS

REPTES DE FUTUR: Aconseguir que els nens més grans de l'escola (de 3er a 6è) s'animin a tocar. 
Augmentar el número de famílies. 
Aprendre temes nous i que els assajos siguin una extraescolar gestionada a través de l'Afa.

QUI EN FORMA PART? Lucia Manes, Sònia Fraile i Irene Romea.



|   ASSEMBLEA 2016    |   Document presentació 29

FITXA COMISSIÓ: GESTIÓ DE 
MANTENIMENT

OBJECTIUS: Sensibilització dels alumnes i les famílies en cuidar les infraestructures de l’escola per aconseguir que 
estiguin en les millors condicions possibles.
Millorar l’escola fent una actuació extra al any, subvencionada per l’AFA.

TASQUES: Supervisar amb revisions regulars les infraestructures de l’escola. Organitzar un cop l’any l’Operació ITV. 
Estudiar propostes i decidir l’actuació extra anual. Identificar, proposar solucions i reclamar al Consorci la 
reposició o canviar aquells elements deteriorats o trencats que puguin ser perillosos per alumnat i professorat.

FITES ASSOLIDES: Evitar que l’escola es vagi deteriorant poc a poc fent petites feines que el Consorci no pot fer per 
la falta de recursos.

GESTIÓ DE MANTENIMENT

REPTES DE FUTUR: Mantenir i mirar d’augmentar la implicació de les famílies el dia de l’Operació ITV. 
Sensibilitzar sobre necessitat d’un dia de treball cooperatiu per fer una escola millor, més bonica i més segura.
Buscar possibles col·laboracions amb associacions que puguin donar un cop de mà en el manteniment del bosc.
Buscar activitats per fer més feines cooperatives.

QUI EN FORMA PART? Ana Claur (sortint), Ramón Caba, Alex Roig, Alex Soler, Sebas Martínez i Edu Espinosa de 
los Monteros. 
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FITXA COMISSIÓ: LIBRIS

OBJECTIUS: Reutilitzar, Educar i Estalviar, mitjançant un procés de compartiment dels llibres de text i de 
lectura de l'escola.

TASQUES: Recollir les necessitats del material educatiu de l'escola, revisar el material que ja existeix, fer les 
comandes anuals, i amb l'ajuda dels pares revisar i repartir el material a tots els cursos abans de l'inic de curs.

FITES ASSOLIDES: Continuïtat i viabilitat econòmica del projecte sense pujar les quotes de les famílies.

LIBRIS

REPTES DE FUTUR: Redefinir el nou model de libris, adaptan-lo al nou mètode d'ensenyança de l'escola.

QUI EN FORMA PART? Esther Perez-Sangenis (sortint), Mercè Artigues (sortint), 
Raquel Vilardaga (sortint), Borja Sans, Marta Pardo, Miren Guinea i Ana Claur.
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FITXA COMISSIÓ: PEDIBUS

OBJECTIUS: Oferir un mitjà de transport a peu, saludable, ecològic, agradable i sostenible a part de donar 
servei a una sèrie de famílies que poden sumar-se a la proposta. 

TASQUES: Coordinar les diferents famílies que s'acullen a la iniciativa per tal d'assegurar sempre un mínim 
volum d'alumnes i pares implicats.

FITES ASSOLIDES: S'ha aconseguit fidelitzar unes quantes famílies que ja fan ús del pedibus tots els dimecres 
i divendres.

PEDIBUS

REPTES DE FUTUR: Aconseguir més famílies que pugen a peu a l'escola, es sumin a la iniciativa. 
L'objectiu seria aconseguir que el servei de pedibus pogués funcionar de forma diària i regular al matí. 
Aconseguir un volum de pares implicats raonable i suficient que permeti una rotació dels responsables d'aquest 
servei.

QUI EN FORMA PART? Elena Pereta i Oriol Aguilar (en cas que aquestes persones no 
puguin, assumeix la responsabilitat la Raquel Balanyà).



|   ASSEMBLEA 2016    |   Document presentació 32

FITXA COMISSIÓ: TABALERS I 
GEGANTS

OBJECTIUS: Aconseguir fons econòmics per ampliar els recursos de l'AFA i
poder tirar endavant més projectes.

TASQUES: Fer les corresponents sol·licituds de subvenció, recollir el material gràfic i les dades de l'activitat i 
preparar les corresponents justificacions.

FITES ASSOLIDES: Important increment dels fons percebuts: 2.600 eur (2014); 3.000 eur (2015); 3.700eur 
(2016).

SUBVENCIONS

REPTES DE FUTUR: Mantenir els imports assolits.

QUI EN FORMA PART? Noèlia Sanz (sortint); Anna Albareda; Glòria Pla; Anaïs 
Gallart, Elisa Puigdomènech; Carlota Guerrero; Marianne Moorey i Yolanda Martínez.
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FITXA COMISSIÓ: TIC

OBJECTIUS: Vetllar perquè l’alumnat, les famílies i el professorat utilitzin les tecnologies digitals de la forma 
més òptima, segura i pedagògica possible, i proporcionar accés a la informació necessària per a tal fi.

TASQUES: Assessorar a l'escola i les families en temes relacionats amb les TIC. Coordinar el manteniment dels 
equips informàtics de l'escola. Suport a l'AFA en la utilització d'eines TIC.

FITES ASSOLIDES: En col·laboració amb l'escola, suport a la implantació de Google Apps for Education, al 
servei de manteniment informàtic i a l'innovació pedagògica amb iPads i robots. Col·laboració en el Pla de 
Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement.

TIC

REPTES DE FUTUR: Treballar per crear el Pla director de infraestructura informàtica del DMS. Crear un 
directori d’Apps a partir d’opinions de families i professorat DMS.  Organitzar xerrades amb alumnes, famílies i 
professorat sobre: TICs, mòbils, internet, seguretat, privacitat, programació, robòtica, etc.

QUI EN FORMA PART? Joan Oliver i Àlex Vallejo.
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COMPTES DEL 
CURS 2015-2016

PRESSUPOST 
DEL 2016-2017

VOTACIONS!
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Concepte Import

Psicopedagoga 29,06 €        
Monitora bibl ioteca & formació 14,48 €        
Agenda escolar 8,94 €           
Ajuda Social  a les families i  NNEE 8,01 €           
Manteniment escola 7,31 €           
Informàtica, personal pagat per l'AMPA 5,01 €           
Innovació Tecnològica 4,47 €           
Col·laboració econòmica per l'escola 4,47 €           
Coordinador extraescolars & ludoteca 3,93 €           
Binding 2,46 €           
Fi loescola 2,24 €           
Lego we do / robotica 2,24 €           
Mobiliari  y material  bibl ioteca 1,79 €           
Altres (FAPAC…) 1,45 €           
2 Dotacions ll ibres biblioteca 1,23 €           
Tabalers DMS 1,12 €           
Conta contes 0,67 €           
Festa Dissabte Ecológic 0,67 €           
Comissions i despeses bancaries 0,45 €           

TOTAL 100,00 €      

EXEMPLE 
D´’ASSIGNACIÓ DE LA 
QUOTA AFA
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COMPTES CURS 2015-2016 
i PRESSUPOST 2016-2017

SOTMETEM A 
VOTACIÓ 

L’EXERCICI DEL 
CURS 2015-2016
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QUOTA LIBRIS

SOTMETEM A 
VOTACIÓ 

UNIFICACIÓ 
QUOTA LIBRIS

POPOSTA QUE ES SOTMET A VOTACIÓ:
Es proposa que, tenint en compte el canvi de model de Libris, es canviï la quota  
i que tots els cursos de l’escola paguin el mateix. Aquest canvi de quota, que 
s’implementaria en el curs 2017-18.

La nova quota seria de 36€, resultat d’aplicar la formula: 

12€*3 (quota 3 anys parvulari)+ 48*6 (quota 6 anys Primària)/9.
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PRECS I 
PREGUNTES

• Dubtes
• Aportacions
• Altres?
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Podeu fer propostes o 
demanar més informació 

a través del blog 
www.familiesdms.cat

i/o del correu electrònic 
ampadms@gmail.com

PRECS I PREGUNTES


