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Renovació càrrecs junta 
Es fa proposta de renovació de càrrecs de la Junta perquè s’aprovi a l’assemblea. 
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S’ha treballat en l’increment del nombre de socis facilitant la renovació 
automàtica de la quota i publicitant els beneficis d’associar-se. Al curs 
2019-2020 vam arribar al màxim de socis, 369 (70% s/total alumnes), 
però la Covid va fer que el curs passat baixés molt la participació (39%). 
Durant aquest curs hem recuperat una mica la participació i hem 
arribat al 47%. 

➔ Revisió de les actuals vies de comunicació. 
➔ Actualització de la web de l’AMPA. 
➔ Participació en la comissió mixta de comunicació de 

l’escola.

➔ Revisió comissions actuals per aprofitar sinergies entre elles i 
fer-les més àgils. 

➔ Procés de reflexió amb els socis per veure inquietuds i 
necessitats organitzatives. 

Línies estratègiques a desenvolupar per als cursos vinents
Es mantenen algunes línies dels tres últims anys per ajustar-les a la situació actual deguda a la pandèmia.
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Situació actual de l’evolució de socis de l’AMPA
Increment 

del nombre 
de socis

1
El nombre aproximat d’alumnes a l’escola és de 525. Actualment hi ha 3 bolets a 
l’escola: als cursos de P5, 3r i 5è. Per al curs 2021-22, només un 47% dels nens són 
socis de l’AMPA.

39%



Revisió de les comissions actuals
Proposta de nova organització de comissions per debatre :
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COMISSIONS ACTUALS PROPOSTA  FUTURA

● Extraescolars 
● Cultura 
● Verda 
● Fem Barri, fem escola 
● Coeducació 
● Delegats 
● Reivindicativa 
● Comunicació 

● Extraescolars 
● Festes i Cultura 
● Verda 
● Comunicació i Xarxa 
● Coeducació 
● Delegats 

Reducció a  6 
comissions per 
unificar esforços

PER DEBATRE



Mapa de vies de comunicació actuals
Treballar per l’activació dels canals de comunicació per part 
dels nostres socis. Actualització i increment de consultes. 
Visibilització de l’AMPA 
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WEB AMPA: https://
www.ampallorers.com/

FACEBOOK: AMPA 
Els Llorers

INSTAGRAM:  
escola_els_Llorers

TWITTER:  
@Stopbolets

Incentivar la 
subscripció a 
newsletters



Tancament curs 2021-2022

TOTAL DEPESES 2020-2021 
15.906€*  (17.217€)

TOTAL INGRESSOS 2020-2021 
19.148€

• Festes: 1.934€ (Castanyada, 
Carnestoltes i Fi de curs). 

• Comissió Cultura: 2.283€ (Nadal solidari, 
taller audiovisual 5è, Xocolatada 
solidària, Taller Educació Sexual, Sant 
Jordi i Xerrades familiars). 

• Comissió Verda: 3.506€ (Purificadors 
aire) 

• Comissió Coeducació: 15€ (Dona)

* Matrícules extraescolars ABAC pendent de rebre no incloses.

3.249€ Romanent per al curs 2021 - 2022 

* Del total facturat per l’EMJPC hi ha 1.200€ que van abonar-se amb 
un romanent del curs 2019-2020 degut al confinament Covid.



Pressupost curs 2021-2022

TOTAL DEPESES 2021-2022 
16.150€

TOTAL INGRESSOS 2021-2022 
16.143€

ALTRES INGRESSOS PREVISTOS  
SUBVENCIÓ 2022 - EXTRAESCOLARS - FESTES



Projectes Comissions Curs 2020-2021 
A grans trets els projectes que hem dut a terme el curs passat són:

Comissió Verda: 
● Instal·lació de purificadors d’aire a totes les aules. 
● Participació “Revolta Escolar” (entorns escolars segurs i pacificats) 
● Participació xarxa Camí Amic, Plataforma Esquerra Eixample Verd i Viu 
● Guanyadors del projecte de pressupostos participatius de l’Eixample.

Comissió Cultura:  
● Tallers d’educació afectivosexual per a alumnes de 6è, famílies i mestres.  
● Taller de creació audiovisual per a 5è. 
● Festa de Sant Jordi. 
● “Escola de pares i mares”:  Xerrades i tallers de diferent caire per a 

famílies.
Comissió Extraescolars 

● Activitat Arts Marcials 
● Activitat Multiesports amb raquetes

Comissió Coeducació:   
● Creació de la Comissió. 
● Xerrades per a famílies. 
● Divulgació i difusió d’informació. 
● Accions específiques: 8M dia de la Dona.



Propostes Projectes Comissions Curs 2021-2022 
A grans trets els projectes que volem dur a terme el pròxim curs són:

Comissió Verda: 
● Fer seguiment de l’execució del projecte pressupostos participatius. 
● Participació “Revolta Escolar” (entorns escolars segurs i pacificats). 
● Instal·lació de papereres per a la recollida diferenciada al pati. 
● Ampliació biblioteca de l’escola per reforçar conscienciació 

ambiental. 
● Elaboració propostes per millorar el pati de l’escola. 

Comissió Cultura:  
● Nadal: festa i acció amb Metges del Món (amb C. Coeducació). 
● Projecte solidari: Xocolatada Solidària i suport d’iniciatives de D’ONGs 

de proximitat. 
● Festa de Sant Jordi. Mercat de llibres i taller de creativitat literària. 
● “Escola de pares i mares”:  3 Xerrades/tallers de diferent caire per a 

famílies (enquesta per detectar temes d’interès comú). 
● Dinar de famílies. Volem incorporar mercat d’intercanvi i accions per 

generar sinergies amb associacions de capgrossos, gegants i castellers 
de l’Esquerra de l’Eixample.



Propostes Projectes Comissions Curs 2021-2022 
A grans trets els projectes que volem dur a terme el pròxim curs són:

Comissió Xarxa i Comunicació: 
● Participació xarxa Camí Amic, Plataforma Esquerra Eixample Verd i 

Viu, AFAs Esquerra Eixample. 

Comissió Coeducació:  
● Projecte Metges del Món per a famílies, alumnes i mestres (amb 

Comissió de Cultura).  
● Cicle de xerrades per a famílies d’educació afectiva i altres temes. 
● Difusió i divulgació d’informació i recursos. 
● Tallers d’educació afectivosexual per a alumnes de 5è, 6è, famílies i 

mestres (juntament amb Comissió de Cultura).  
● Accions específiques en dates puntuals (8M, etc.). 
● Participació Coordinadora de Comissions de Coeducació i Diversitat 

de l’Esquerra de l’Eixample.

Comissió Extraescolars: 
● Potenciar activitat Hoquei Patins intentant aconseguir pista d’hoquei al 

districte. 



Annex: Projecte pressupostos participatius BCN 

FEM ESPAIS MÉS VERDS I 
JUGABLES AL VOLTANT DE LES 
ESCOLES ELS LLORERS I 
L’ARBRET DE L’EIXAMPLE
https://www.decidim.barcelona/processes/
PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/6/projects/82

120.000€ 1.738 vots



Estat del projecte de millora de l’entorn escolar 
 

FEM ESPAIS MÉS VERDS I JUGABLES AL 
VOLTANT DE LES ESCOLES ELS LLORERS I 

L’ARBRET DE L’EIXAMPLE 



Situació actual carrer d’Aragó 
 



Situació actual carrer València 
 



Maig 2020  
L’AMPA vam presentar el projecte de millora de l’entorn escolar a la 
convocatòria dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Barcelona 
en col·laboració amb l’escola Els Llorers, l’escola Bressol l’Arbret, 
l’Associació Camí Amic. 


Objectius: 
● Instal·lar una barrera verda anticontaminació i segura davant l'accés 

del carrer d’Aragó.

● Generar una zona d’estada i de joc segura per als infants a la 

vorera del carrer València.

● Senyalització visible per indicar la presència d’una escola.

● Limitació de la velocitat a 30 km/h als entorns de l’escola.


 




Març 2021  
El projecte supera la fase 1 de valoració tècnica de 

l’Ajuntament.


Abril 2021  
Gràcies a la campanya de l’AMPA amb el suport de la xarxa Camí Amic i la 
Revolta Escolar, el projecte supera la fase 2 de recollida de suports dels 
veïns i les veïnes i aconsegueix entrar entre els 20 projectes més votats del 
districte de l’Eixample.


Juny 2021 
Gràcies a la campanya de l’AMPA amb el suport de la xarxa Camí Amic i la 
Revolta Escolar, el projecte guanya la fase de votació final amb altres 8 
propostes que finalment s’executaran al Districte de l’Eixample.














Des de l’AMPA convidem a les famílies a participar en aquest procés de 
millora de l’entorn escolar per imaginar entre totes el nou entorn pacificat.


★ Quines necessitats d’ús de l’espai tenim?  

★ Com ens agradaria que fos? 

★ Quins elements necessitem per garantir la 
seguretat i per suavitzar l’impacte dels cotxes?



Al nou entorn pacificat volem… JUGAR?



Al nou entorn pacificat volem… 

ESTAR-HI, XERRAR, RELAXAR-NOS?



Al nou entorn pacificat volem… 

PROTEGIR-NOS DELS COTXES?



+ BONES NOTÍCIES ☺
➢ Faran un ecoxamfrà a la cantonada Viladomat/

Aragó costat Muntanya/Besòs gràcies al projecte 
presentat als pressupostos participatius per la 
plataforma Eixample Respira. Gràcies a la nostra 
insistència i representació en diferents reunions. 

➢ Crearan una petita plaça amb vegetació a la 
cantonada Compte Borrell /Aragó en el marc del 
projecte dels nous eixos verds i superilles de 
l’Ajuntament de Barcelona.



Si us interessa participar en aquest procés 
contacteu amb: 

verda@ampallorers.com


