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INFORME PRESIDÈNCIA
La junta directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’associació.
El 27 d’octubre de 2014, en Assemblea General Extraordinària, es va escollir una nova Junta de
l’AMPA, integrada per els següents membres:
Presidenta: Montse Charles-Harris (P4, 1er, 4rt)
Vicepresident: Miquel Martínez (1er)
Tresorer: Ben Cavallini (P4, 1er, 4rt)
Secretari: Rafa Martínez (1er)
Vocals:
Sol García Galland (P3, P5)
Matteo Rivolta (1er)
Poc després de les eleccions ens vam donar d’alta al Registre i a Hisenda. Vam gestionar els canvis de
nom dels comptes corrents, vam obrir un compte corrent a La Caixa.
La Presidenta ha realitzat reunions mensuals amb la Directora de l’escola, que resumeix i comenta
amb la resta de la Junta i les Comissions. La President i el Secretari (Rafa Martínez, que és membre
electe) han assistit als Consells Escolars que s’han convocat durant l’any.
La Junta de l’AMPA ha realitzat reunions mensuals durant l’any, en general un dimecres al mes. Les
Comissions han compartit informació i contrastat opinions durant les reunions.
S’ha realitzat una Assemblea Ordinària al dia 21 gener de 2015, on s’ha aprovat el pressupost pel
curs vigent i s’ha fet balanç de l’any anterior.
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COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(Ruth Peñalver/ Muriel Garreta Domingo/ Nina Costas)
Durant el darrer curs es van oferir les següents activitats :
-Futbol, bàsquet, plàstica, multiesport i gimnàstica rítmica, gestionades pels monitors de
Mésqsport.
-Teatre musical, per la companyia Lazzigags
-Ioga i jocs portada per pares voluntaris.
-Anglès, per l’empresaTedi (Tedi Language Club)
-Circ, Escola de Circ Quina Gràcia.
I com a novetats:
- Cinema, amb Digital Films
- Baby Bongo amb www.manhattandrumstudios.com
- Escacs amb www.eebcn.net (que no es va obrir per falta d’inscripcions)

Les crides a la participació dels pares voluntaris no han tingut el mateix ressò que el primer
any i només hem pogut mantenir Ioga. Malgrat tot, creiem que val la pena continuar
insistint en mantenir viu aquest projecte participatiu a l’escola i que això necessita d’un
equip de persones que en faci el seguiment i la gestió.
De la mateixa manera que els darrers anys, els monitors de Mésqsport s’han ocupat de
gestionar l’espai de Biblioteca de 16,30 a 17,30 i l’acolliment, així com la coordinació i
l’administració dels cobraments.
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Els horaris han estat es habituals de 16.30 a 17.30 i en alguns casos fins ales 18.00h, de
dilluns a divendres.
Els preus s’han mantingut en 23, 26€, i en el cas d’anglès en 30€. Les activitats de pares
voluntaris s’han rebaixat de 10 a 7€.
L’aplicació de l’IVA en algunes activitats, especialment en teatre a suposat un augment
significatiu de la despesa.
La mitjana d’inscrits a les activitats extraescolars durant el curs 2014-2015 va ser de 238
nens.
Durant el mes de març es va convocar la setmana de portes obertes d’extraescolars, perquè
els pares poguessinassistir a una classe juntament amb els seus fills i filles. Hi va haver una
mica d’embolic amb algunes activitats doncs van anar nens – i els seus pares – a activitats a
les quals no estaven inscrits.
Hi va haver un incident amb l’activitat de cinema, doncs els nens podien moure’s lliurament
per l’escola i va desaparèixer material de música. Això va generar malestar amb la direcció
de l’escola i també amb les famílies; a qui es va avisar i van haver de pagar el cost del
material desaparegut.
També hi va haver un problema amb l’activitat de baby bongo a P4. El professor no
aconseguia posar ordre sobretot per la manca d’interès d’alguns dels nens. Arran d’aquest
mal funcionament de les classes, es va fer una carta a les famílies per avisar-los de la
situació. La carta va generar malestar entre aquests pares i mares.
Al mes de maig es va fer la mostra de teatre a la Casa Elizalde, com l’any anterior, on no ens
cobren res per la utilització de l’espai. Degut a la poca disponibilitat de l’espai de la Casa
Elizalde, els nens i nenes de teatre van haver d’assajar durant l’horari del migdia la mateixa
setmana de l’espectacle. Aquest tema va generar alguns problemes de gestió (amb el
menjador) i tensions amb la direcció de l’escola.
Els alumnes de 2n que fan l’activitat de teatre també van participar en una mostra de teatre
interescolar. Va anar molt bé i l’experiència ha estat molt ben valorada.
Es va fer també una jornada esportiva amb la participació de les famílies que van disputar
partits pares-fills,i la mostra de gimnàstica i multiesport. Conjuntament, Mésqsport i
l’AMPAvàrem donar a tots els nens i nenes participants una medalla de record.
Per tancar el curs es va enviar a les famílies via correu electrònic una enquesta de satisfacció
sobre les activitats realitzades durant l’any. La informació recollida es va enviar també als
responsables de les activitats. Aquesta enquesta va incloure també una pregunta sobre
possibles noves activitats. La majoria de les opcions que es van plantejar van ser molt ben
valorades.
A l’annex 1 incloem els resultats de les noves propostes.
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Arran d’aquesta bona acollida de noves activitats, des de la Comissió es va treballar per a
buscar noves extraescolars. A continuació detallem les noves activitats que s’han buscat i
l’estat pel curs 2015-2016:
-

arts marcials: tot i que es van mirar diferents opcions, no vam trobar cap
persona/empresa
plàstica: es va mirar via Mésqsport i també altres escoles com el Traç o
piscina: s’ha creat un grup per anar als Maristes els dimecres
bodypercussion: es va oferir però per manca d’inscripcions s’ha tancat
pintura: activitat suggerida per la professora de ioga, no ha tingut prou inscripcions
volei: s’ofereix el divendres, amb Mésqsport
ciència i tecnologia: activitat que imparteix FabClub i que s’ha obert per a 3r i 4rt
baby piano: enlloc de baby bongo
skateboard, amb Club Carvings

Al mes de juliol es va enviar també la informació sobre les activitats del curs vinent a les
famílies i es va obrir un procés de pre-inscripció. L’anàlisi i gestió de les pre-inscripcions ha
representat molta feina i caldrà valorar si és la millor manera per a fer-ho de cara a l’any
vinent.
Aquesta és la graella pel curs 2015-2016:

A data 16 d’octubre del 2015, el nombre d’inscripcions és de 273.
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Annex 1: Respostes de les famílies a les noves propostes d’activitats
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Annex 2: Feedback comentaris
1. Pregunta: Vols afegir algun comentari sobre les activitats d'aquest curs?
- No m'ha deixat escollir bé. L'any vinent faria Anglès i Multisport (P5) També m'agradaria
que hi hagués més activitats per P3, en especial d'anglès no em deixa marcar les udes
columnes, per l'any vinent repetira segur teatre i ceinema i probablement cir i plastica,
depenent dels dies...
- M'agradaria que la meva filla tingui una experiencia d'escriure codi de la informatica, no es
complicat, es un ofici amb moltes aplicacions, te resultats clars i es ben factible per nens de
11/12 anys. Tendira que hablar con Monica del siguiente año. La profe.
- NO CONSIGO PONER LAS DOS OPCIONES. MI HIJO ESTE ANIO HA HECHO FUTBOL QUE
REPETIRIA, Y TEATRO QUE NO QUIERE REPETIR. EL ANIO QUE VIENE LE GUSTARIA HACER
BASQUET. A MI ME GUSTARIA QUE PROBARA EL AJEDREZ. ESPERO TAMBIEN QUE NO SE
PIERDA GIMNASIA RITMICA.
- Els meus fills porten molts anys fent extraescolars a l'escola i he de dir que cap d'ells
havia arribat tan content després de fer una activitat com li ha passat enguany amb el
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cinema. I he pogut comprovar que aprenia realment.de cara a l'any vinent voldriem un
equip de basquet de 1er i 2on en competició escolar!! necessitem una pista al pati d'abaix!!
- Futbol: Els dies que plou i no poden fer l'entrenament es queden al menjador sense
cap activitat organitzada. Crec que seria bo que hi hagués alguna activitat prevista
per aquests casos; per exemple se m’acut que els podrien explicar tàctiques de joc, o
veure i comentar un vídeo d’un partit de futbol sala...
- Aquest curs hem apuntat el nostre fill a cap activitat escolar perquè consideràvem
que era encara massa petit (P3). Cara al curs que ve, ens interessen vàries de les
activitats que proposeu, però esperarem a conèixer l'horari per decantarnos cap a una o
l'altra. Ens sembla molt important/interessant que s'incloguin activitats com l'anglès, el
teatre o el circ. També trobaríem molt pràctic que hi hagués un extraescolar de piscina.
- Voldria continuar amb el teatre cada curs dels dos fills. I que trii un esport, el que
prefereixin. De moment son petits i no fan activitat cada dia.
- El teatre, la meva filla va encantada i la profe ens agrada molt
- Confirmo dues places d'anglès de 1r per 20152016. Probablement també una de bàsquet i
una de futbol o bé de multiesport
- Moooolt contents, com sempre, amb Teatre i encantats també amb la incorporació de
l'activitat de Cinema.
- Continuarán haciendo Basket, Futbol y Cinema.
- El nivell de la plàstica (p4p5) molt justet.
- Nosaltres ho vam intentar, amb multiesport i amb el futbol, però no li va acabar d'agradar.
A futbol deia que és parlava massa i en multiesport que nomes és jugaba al Churro,
mediamanga, mangotero. :(
- Ioga ens agrada molt, però sembla que no esfa per 3r?! Circ te molt exit amb els nens però
no sembla que aprenguin coses massa originals... teatre ja es un classic i esperem continuar
gaudint de la Laura :)
- Per l'any vinent seria interessant VOLEI sobre tot perquè és un esport d'equip que pot
interesar molt a les nenes... Com cada any teatre genial
- No em deixa marcar l'activitat del curs vinent, quant ho faig se m'esborra el que he
posat a la columna d'aquets curs! Volia dir que a Circ, ja que els nens ja porten 2
anys, de cara al tercer, haurien de fer coses amb més "cara i ulls".. no se si m'explico:
treballar més malabars, altres disciplines (monocicle, per exemple), lo dels plats xinos ho fan
des del primer dia i quan fan lesa classes obertes sempre fan el mateix. Lo de trapeci molt
bé. Podrien fer grups de nens petits i de grans perquè els grans puguin evolucionar.
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- VOLIA PROPOSAR UNA EXTRAESCOLAR NOVA: potser sona una mica rotllo, pero crec que
seria bó que, ja que els nens i nenes treballaran amb teclats tota la seva vida: un curs de
"mecanografia" Gràcies per la vostra tasca!
- Julia está muy contenta con Cinema. Y quiere seguir.
- Estem molt contents amb els professors de cinema i de teatre. Tenen tots dos un bon
metode i saben com fer la materia interesant i ludica.
- La meva filla ha fet bàsquet de P4/P5. Per al proper curs m'agradaria que es potenciés com
a esport mixte de nens i nenes: ampliant l'horari de l'activitat 1,30 dos dies per semana, com
a mínim de cara a poder jugar ligues interescolars en un futur. I per suposat als responsables
de l'activitat de bàsquet d'aquest any si hagués de valorar la seva feina amb els nostres fills
els donaría un 10 con a mínim!
- En cine 6º no han estado contentos con la actitud de otros compañeros. Esto ha hecho que
nuestra hija se borre de cine. De rítmica todo bien
- Ens ha agradat moltíssim la nova activitat de cinema, a nosaltres i a ells. També afegir que
l'activitat de teatre no es pot perdre de cap manera amb Lazzilags, és una activitat molt
creativa amb fantàstics professors, un dels meus fills n'ha fet des de P3 a 5è i ha estat una
fantàstica experiència. La Laia com a profe dels de 5è ja des de l'any passat ens sembla un
gran fitxatge!
- Encara no se que podrà fer la meva filla, dependrà d'altres extraescolars
- En el cas de l'Anglès hi ha dies que no s'aprofita la classe, vull dir que hi ha moltes
interrupcions per temes de comportament, actituds, etc, que impedeix el normal
desenvolupament que el monitor/professor vol fer.
2. Pregunta: Vols col·laborar com a pare/mare o familiar voluntari? Explica'ns com!
- Sé que este cuadrado no es para esto, pero quería preguntar y comentar: Me gustaría que
hubiera alguna oferta de dansa o baile y saber para que edad está pensado Robots i
Tecnología.
- Ara mateix disposo de molt poc temps. Espero poderme implicar més d'aquí un parell
d'anys. Dit això, treballo a l'Institut Català Internacional per la Pau (www.icip.cat), com a
tècnica de formació i difusió. Si algun dia necessiteu un cop de mà per tractar a l'escola
temes relatius a la noviolència, la pau, els drets humans, la cooperació, etc, amb molt de
gust us ajudaré en el que pugui. Gràcies per tota la feina que feu des de la Comissió!
- M'encanta l'idea d'aprofitar la diversitat cultural de l'escola. Malauradament tinc una filla
petita a la guarderia que surt a les 5 i es molt complicat participar a les extraescolars, però si
haguès algun canvi en els meus horaris us ho faria saber per ajudar. Gràcies per la vostra
feina!

9

- M'agradaria col·laborar però tinc una nena que comença P3 el curs vinent, i si al final jo
faig alguna cosa, ella hauria d'estar també a la classe. Un altre proposta seria balls del món:
si algun pare sap ballar sardanes, que ho ensenyi, un altre ball africà, un altre alguna dansa
basca, una coreografia moderna..o sevillanes, per què no?
- Hola, He posat un nombre d'hores aleatori (ja veurem si es concreta) en el Guarniment
d'un carrer de Gràcia. En la meva feina he fet molts muntatges d'exposicions i
d'instal.lacions i sóc professora d'espais expositius en una universitat. També podria
participar a Pensem un projecte... Bet Cantallops
- Podria col.laborar puntualment ajudant a algú, no dirigint jo l'activitat
- Em semblaria interessant col·laborar amb l'activitat oficis de l'escola i com a persona de
teatre crec que seria fàcil portarlos al teatre, portar material o gent que els hi pugui fer
gràcia conèixer.
- Organitzar activitats amb els padrins
- Podria col.laborar sempre i quant fos compatible amb les activitats del meu fill.
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COMISSIÓ AUDIOVISUALS
(Llüisa Cuchillo/ Glòria Martí)
- Presentació
Des de fa 8 anys, la Comissió d 'Audiovisuals s'ocupa de filmar diverses actuacions de
les Big Bands, per tal de crear un arxiu visual per compartir amb les famílies i donar
difusió del projecte de música del col·legi.
Les tasques consisteixen en la filmació durant les actuacions i la posterior edició dels
vídeos. Els vídeos es poden visualitzar a través de la pàgina web de l'escola i Youtube.
-

Actuacions filmades curs 2014-15
• Novembre 2014: Santa Cecília (lliurat)
• Desembre 2014: primera audició i Concert de Nadal (lliurat)
• 4/6 festa de fi de curs (actualment en procés d'edició)
• 13/6 Premi Patxín (edició no començada)

- Situació de la comissió:
La comissió es va crear, inicialment, per donar suport tècnic a l'equip del col·legi
encarregat de realitzar les filmacions. A poc a poc l'escola s'ha desentès d'aquesta tasca
i ha passat a mans de l'AMPA, encara que sempre ha estat un equip molt reduït de
voluntaris, limitant-se a 7 persones per totes les filmacions, 4 famílies que presten les
seves càmeres de manera voluntària, i una o dues persones per l'edició. L'edició dels
vídeos sol ser tediosa i lenta, generalment triga molts mesos.
Ni el col·legi ni l'AMPA tenen actualment una càmera prou bona per obtenir unes imatges
amb una qualitat mínima. Es necessita una càmera amb un bon sensor de llum i so, a
causa de la mala il·luminació del Conservatori de Música i del vestíbul de l'escola.
Actualment s'utilitzen bàsicament les càmeres HD de les famílies voluntàries, i la càmera
del col·legi i alguna altra per plans de recurs, tot i que no tenen la qualitat suficient.
Seria imprescindible la implicació de més pares, així com per part del propi col·legi, si es
vol continuar amb la tasca d'aquesta Comissió en un futur immediat.
-

Necessitats:
a. Material:
1 càmera vídeo / Ex: http://www.sony.co.uk/electronics/handycam-camcorders/hdr-cx900e
b. Voluntaris:
Es necessiten més voluntaris, tant per a la filmació com per a l'edició de vídeos. També
famílies que prestin la seva càmera HD de manera voluntària per gravar els
esdeveniments de principi a fi.
Si no s'aconsegueixen voluntaris de manera immediata, aquesta comissió intentarà
seguir fent la seva tasca però sense compromís, a partir d'aquest curs 2015-2016 en
endavant.
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COMISION BIBLIOTECA
(Vanessa Facho/ Vanesa Adou/ Sara Louro)
I.

PRESENTACION

La Comisión Biblioteca se creó en noviembre de 2014 y surgió de la necesidad de mejorar las
condiciones de la biblioteca de la escuela, a partir de la renovación del mobiliario, libros de
texto y consulta y de la implementación de un sistema de gestión informatizado que
permita establecer un sistema de préstamo.
Esta necesidad, planteada por un grupo de padres del ciclo infantil a la jefa de estudios de
dicho nivel, obtuvo una respuesta muy positiva y rápida por parte de la escuela, ya que se
estaba formando una comisión dentro del claustro de profesores destinada a cumplir con
los tales objetivos, lo cual facilitó la puesta en marcha del proyecto.
El proyecto, planteado a mediano y largo plazo, persigue lograr la mejora integral de la
biblioteca para su uso dentro del horario escolar como una sala más de aprendizaje,
consulta o juego, así como potenciar su utilización en horario no lectivo, tanto en los
regímenes de acogida de mañanas y tardes como en las horas de comedor. Por último, se
propone que la sala pueda ser utilizada por los padres para la realización de reuniones,
charlas, talleres, entre otros, organizados por el AMPA.
II.

OBJETIVOS

La comisión, junto con los profesores, destacó unas necesidades situándolas en un orden
correspondiente a su nivel de urgencia y se determinaron unos objetivos por cumplir, así
como una distribución de costos, tareas y funciones entre aquellas que asumirían la Escuela,
El Consorcio de Educación y el AMPA.
En ese sentido, el proyecto de renovación de la biblioteca se planteó por etapas, a
ejecutarse en un plazo mínimo de 2 años.
1.- Rediseño del espacio y adecuación de las instalaciones y mobiliario.
2.- Dotación de recursos y materiales fungibles / Creación de una videoteca.
3.- Mejora en la gestión e informatización
III.

TAREAS DESARROLLADAS

Durante el curso 2014-15, se han desarrollado las siguientes acciones o tareas:
1. Rediseño del espacio y adecuación de las instalaciones y mobiliario
(Diciembre 2014-abril 2015).
1.1 Coordinación:
AMPA: Miquel Martínez
Escuela: Núria Domingo (Directora)
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1.2 Entidades que participaron en la ejecución del proyecto:
AMPA
Consorcio de Educación
Ayuntamiento
1.3 Trabajos Realizados y responsables
-

Planos de distribución del mobiliario y diseño del ambiente. AMPA
Presupuesto, compra y colocación del mobiliario. AMPA y Familias
Instalaciones Eléctricas. Consorcio de Educación
Pintura de las paredes. Consorcio de Educación.
Renovación del suelo. Consorcio de Educación.

Incidencias:
Las estanterías no se soportaban sobre las patas colocadas, lo cual ocasionó que durante el
verano cedieran y algunas llegaran a romperse. Este inconveniente fue detectado por los
profesores y coincidió con la visita de técnicos del ayuntamiento quienes procedieron a la
reparación y refuerzo de las estanterías.
2. Selección del material del fondo bibliográfico
(Diciembre 2014- Actualidad)
2.1 Coordinación
Escuela: Gemma García y Carina Badía
AMPA: Vanessa Facho Dede (Comisión Biblioteca)
Esta tarea ha constado de dos etapas, la primera tarea a cargo del claustro de profesores,
destinada a valorar los libros que debían mantenerse en el fondo de libros de la escuela y
aquellos que debían ser descartados por su antigüedad y obsolecencia, una vez hecha la
labor de descarte procedieron a agrupar los libos por temas y niveles.
La segunda etapa sigue vigente y está a cargo de los padres, coordinados por la Comisión de
Biblioteca, y tiene como finalidad marcar el material que el claustro ha decidio debe
mantenerse como fondo bibliográfico. Aún resta trabajo por hacer pero se espera que esté
terminado a finales del primer trimestre del curso 2015-16.
3. Renovación del fondo bibliográfico
(Diciembre 2014- Actualidad)
3.1 Coordinación
AMPA: Vanessa Facho Dede (Comisión Biblioteca)
Escuela: Gemma García y Carina Badía
Desde el claustro de profesores informaron a la Comisión Biblioteca sobre las
necesidades en cuanto a libros de consulta para el ciclo infantil, así como de consulta y
lectura para el ciclo medio y superior y nos solicitaron ayuda en las siguientes tareas:
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-

Actualizar y aumentar la base de datos de editoriales con la que cuenta la escuela y que
tengan un fondo de libros acorde con los intereses del colegio.
Gestionar la donación de libros por parte de los padres, asociaciones y editoriales.
En relación a este trabajo se mantuvieron diversas reuniones con Gemma y Carina, en
las cuales nos han ido trasladando los avances del claustro, así como las necesidades
finales de material y libros que tiene la escuela. Desde la Comisión se ha iniciado el
contacto con varias editoriales y se ha trasladado la información a la escuela; asimismo,
se ha gestionado la donación de libros por parte de las familias con ocasión de las
fiestas de Sant Jordi.
Cabe mencionar que la Escuela ha aportado una dotación de 1000€, destinada a la
renovación del fondo de libros de la biblioteca. Sin embargo, los trabajos se han
centrado en la limpieza y ordenación del material obrante en la escuela; una vez que
estas tareas estén finalizadas se retomará esta fase del proyecto.
Por último, mencionar que se contactó con la Asociación Llibres Lliures, dispuesta a
donar parte de su fondo a la escuela. Realizamos una primera visita a su sede y, después
de constatar que los libros con los que cuentan son también producto de donaciones, se
decidió junto con los profesores que acudiríamos a ellos para mejorar las bibliotecas de
aula.

4. Solicitud de Subvención al Ayuntamiento de Barcelona
Convocatoria Diciembre 2014.
AMPA: Vanessa Facho Dede (Comisión Biblioteca)
Presentadas las bases para la solicitud de subvenciones por parte del Ayuntamiento para
las Asociaciones, la Comisión de Biblioteca presentó el proyecto de renovación del
espacio bajo la premisa que la adecuación del mismo facilitaría su uso en los horarios de
acogida y ello serviría para ayudar a una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.
La subvención finalmente no fue concedida y las obras se realizaron con las aportaciones
del AMPA, Consorcio de Educación y Ayuntamiento.
5. Gestión Informatizada
Pendiente
Coordinación:
Escuela: Gemma García
AMPA: Vanesa Adou. Comisión Biblioteca
A través de la comisión de Enseñanza del Ayuntamiento, dos profesores y un padre de la
escuela, en este caso Vanesa Adou, realizarán el curso de formación para poder manejar
el e-pérgam que es una aplicación para la gestión de bibliotecas que permite catalogar
el fondo documental, gestionar el servicio de préstamo, consultar en línea los catálogos
de otras bibliotecas escolares y crear espacios de servicio a los usuarios, como
novedades, guías de lectura, etc.
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Una vez finalizada la formación específica y el e-pérgam esté listo para funcionar se
deberá introducir la información del fondo de libros de la Biblioteca, para ello también
será necesaria la ayuda de los padres.
IV.
-

TRABAJOS PENDIENTES Y ESTADO

Clasificación y marcado de libros. Estado: En curso
Realización del curso de Gestión informatizada del fondo de Libros. Estado: Pendiente
de iniciar
Contacto con Editoriales y búsqueda de material para la renovación del fondo de libros.
Pendiente.
Archivo audiovisual, que incluya los vídeos de las actuaciones de las Big Bands de la
escuela y otras actividades de la escuela. Pendiente
Creación de una videoteca. Pediente.

V.

VALORACIONES:

En lo que respecta a la adecuación del espacio, el trabajo del AMPA ha sido decisivo para
que la Biblioteca cuente ahora con un ambiente óptimo para su utilización. En cuanto a la
clasificación de material y renovación del fondo, creemos que hace falta una mayor
implicación de la escuela. El mensaje que recibimos por parte de los profesores
comprometidos es que ellos están destinando las horas que tienen libres a este proyecto;
sin embargo, resta mucho trabajo por hacer, que actualmente recae en la voluntad de los
padres. En cuanto a éstos, creemos que deberíamos hacer alguna acción interesante que les
motive a colaborar con el proyecto a la vista de la multitud de beneficios que traerá para el
desarrollo de sus hijos.
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
(Eugènia Anglès/ Gemma Solana)
Han estat treballant per l’AMPA també:
Juan Leyva per programació de la nova web
Olga Suanya per comunicació amb premsa i twitter de les big bands.
Durant el curs 2014-2015 la Comissió de Comunicacióha desenvolupat la seva tasca en els
següents àmbits:
- Disseny i programació de la nova pàgina web de l’AMPA:
Amb el suport informàtic de Juan Leyva, s’està desenvolupant una nova pàgina web de
l’AMPAen wordpress que ha d’estar en funcionament el primer trimestre del curs 20152016.
Aquest nova web ha de convertir-se en una eina útil per a transmetre informació i arribar a
totes les famílies de l’escola d’una manera molt més àgil i dinàmica que la web actual, tant
pels usuaris com pels encarregats d’actualitzar-la.
Definició de continguts (aprovats per l’AMPA i consensuats amb la direcció); disseny formal
de la pàgina; volcat de l’antiga informació, creació d’un perfil google+ i àlbum Picassa i base
de dades de les famílies per tal d’ activar una newsletter. S’està també actualitzant la
vidioteca a youtube.
- Nou logo per l’AMPA i les diferents comissions:
Actualització i disseny d’un nou logo per l’AMPA i les seves diferents versions per a cada
comissió. Elaboració de les plantilles per a usar en les comunicacions de cada comissió
- Disseny de l’Agenda pel curs 2015/16:
Donant suport a la Comissió de Reciclatge de Llibres s’ha pesonalitzat amb un disseny propi
l’agenda que l’escola encarrega a una editorial.
Es va fer a correcuita i sense massa possibilitat d’actuació i pensem que aquest projecte
podria ser interessant per ferun taller amb els de 5è (els de 6è ja van molts estressats el
darrer any), i que poguessim acabar triant un disseny per l’Agenda 16/17 feta per un
alumne.
- Comunicació a les famílies:
Elaboració de les comunicacions i dels cartells per fer arribar a les famílies la informació
referent a les activitats que organitza l’AMPA donant suport a les diferents comissions i
intentant fomentar la participació de les famílies a les diferents activitats de l’escola.
El·laboració dels materials gràfics per al 8è Premi Patxin.
- Manteniment de la web Escola-AMPA
Seguint amb la dinàmica establerta el curs passat, la comissió de comunicació s’ha
encarregat de fer la tasca d’enllaç amb l’escola per a la gestió conjunta Direcció-AMPA de la
pàgina web, així com de nodrir la home de notícies i de penjar fotografies i vídeos a les
seccions corresponents per tal que aquesta sigui un punt d’informació bàsic de la comunitat
escolar.
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- Xarxes Socials
L’Olga Suanya ha estat l’encarregada de donar visibilitat al projecte de música a través del
twitter @petitsmusics (de moment i sino hi ha cap voluntari es va oferir a continuar-ho fent)
- Comunicació Premi Patxín
Difusió del 8è Premi Patxin al mitjans de comunicació.
 El tall de la notícia que BTV va fer al TN del mateix dissabte:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/06/13/la-vocalista-laura-simo-apadrina-els-premispatxin-de-musica-escolar/#None


La publicació a l’Agenda del Periódico:
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- Comunicació Projecte de Disseny desenvolupat amb l’IED
Ha estat publicat a l’ARA Criatures:
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COMISION ESCOLA INCLUSIVA
(Yolanda Catalán/ Raquel Fontanals/ María Ruiz/ Soledad Sanoja)
Las actividades desarrolladas por la Comisión Inclusiva se han fundamentado en:
- Reuniones con dirección del colegio
Se han mantenido diversas reuniones con dirección del colegio a fin de exponer los
objetivos de la comisión y explorar vías de colaboración a fin de lograr una escuela inclusiva.
- Cursos de formación
Se propusieron diferentes ofertas formativas dirigidas al profesorado subvencionadas por el
Ampa. Sin embargo la propuesta no tuvo la acogida esperada por parte del colegio.
- Contratación monitor acompañante
Gracias a la colaboración y dedicación de las Delegadas de primer curso, se coordinó la
contratación de un monitor como acompañante de un alumno con Necesidades Especiales.
Esta acción permitió que el alumno con NNEE tuviera las mismas posibilidades que el resto
de alumnos para disfrutar y beneficiarse de la actividad deportiva dentro del horario lectivo,
evidenciando una evolución positiva y una mejoría en cuanto a su participación y
aprendizaje.
- Subvención
Se ha tramitado la solicitud de una subvención dirigida al Ayuntamiento de Barcelona
presentando el proyecto Escuela Inclusiva, habiéndose concedido el importe de € que se
han destinado íntegramente al pago de los servicios del monitor de extraescolares.
- Talleres
Se propuso al Colegio la realización de talleres especializados de sensibilización dentro del
marco Totsigualstotsdiferents que no tuvieron la acogida esperada.
- Concierto Fira Modernista
A fin de facilitar el acceso al escenario a los alumnos con movilidad reducida, se ha
gestionado la colocación de una rampa mediante contacto con Coreixample y con técnico
de distrito del Ayuntamiento el Sr. Eduard Cabus.
- Valoración general
Dentro de esta primera etapa de creación de la comisión inclusiva, se ha podido apreciar
cierto grado de mayor sensibilización por parte del colegio a la atención a la diversidad y
adecuación de la educación a las necesidades de cada niño.
Creemos que este es el camino a seguir y hay que seguir controlando y buscando soluciones
a fin de lograr una escuela para todos.
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COMISION FESTES I ACTIVITATS CULTURALS
(Sol García Galland, Glòria Martí)
Durante el curso 2014-15, la comisión ha organizado las siguientes actividades:
- CASTANYADA 2014
Viernes 31 octubre, 2014 – 17 a 18.30 hs
Patio
Este año la Castanyada se celebró en el patio de la escuela. Como en años anteriores,
algunas familias trajeron pasteles, cocas e incluso algunos panellets. El cocinero Ramon nos
cocinó las castañas. El evento se desarrolló con normalidad.
- DECORACIÓN DEL VESTÍBULO
Sábado 29 noviembre, 2014 – 11 a 14 hs
Vestíbulo
La decoración de este año se inspiró en el lema Som iguals, som diferents, eje transversal
que trabajaron los cursos de toda la escuela para fomentar el respeto por la igualdad y la
diversidad.
La decoración consistió en tres “grupos temáticos”:
1. Los autorretratos que los alumnos realizaron junto a sus tutores y que se colgaron en los
tramos inferiores de los muros del vestíbulo, a la altura de los niños.
2. Dibujos collages de instrumentos que incluían fotos carnet de los niños. Se colgaron en los
tramos altos del vestíbulo.
3. Fotografías de personalidades relevantes en la lucha por la igualdad y la diversidad, que
aportaron las familias. Se colgaron en la cuadrícula de cuerdas en el centro del vestíbulo,
con cintas de varios colores, para dar más “vida” y volumen a la decoración.
Nota: El efecto “cortina” de las cintas de colores era muy agradable a la vista y fue bien
recibido por padres y alumnos, pero la escuela acabó por quitar las cintas porque
bloqueaban la vista al piso superior (P3) y los niños mayores las tiraban.
La colaboración de las familias fue buena, se animó más sobre el mediodía con un grupo de
padres de los grupos mayores. Al acabar y como de costumbre, se ofreció un pica-pica.
- CARNESTOLTES '15
Viernes 13 febrero, 2015
Decoración fachada + Xocolatada patio
Colaborador: Dani Berdala (artista, padre 4t)
-Decoración fachada
La comisión tuvo a cargo la decoración de la fachada de la escuela y contó con la
colaboración de Dani Berdala, quien se hizo cargo del diseño, la compra de materiales y la
coordinación del montaje.
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El tema elegido por la escuela para la celebración del Carnaval de este año fueron los
extraterrestres. La idea propuesta fue disfrazar la puerta principal, punto de partida de la
rúa de los niños, como una gran nave espacial. Los materiales utilizados fueron estructura
de madera, papel metalizado de colores varios, cajas de cartón de diferentes tamaños para
dar volumen.
Montaje: el montaje se realizó la tarde-noche del día previo, con la participación de apenas
4-5 padres, a pesar de haberse realizado una invitación abierta mediante email y carteles.
El montaje no fue sencillo y tuvo ciertas complicaciones, en parte porque no se tomaron las
mediciones correctas con antelación, en parte también por el número reducido de
colaboradores. Se tuvo que montar la estructura completa en dos ocasiones, por lo que el
montaje se extendió varias horas.
El resultado fue una entrada muy vistosa y llamativa que ha gustado mucho a los alumnos.
Desmontaje: se realizó el mismo viernes luego de la xocolatada y ayudaron padres de la
junta del AMPA y algunos pocos padres que pasaban frente a la escuela. Se recuperó una
gran parte de los materiales utilizados, como las estructuras de maderas y los papeles
metalizados.
A tener en cuenta:
 ¡Faltan colaboradores para montaje y desmontaje!
 Reutilización de los materiales
-Xocolatada:
Por falta de experiencia y previsión de la nueva comisión, la xocolatada se organizó “in
extremis”, junto a la Comisión de Menjador, habiendo informado a la dirección del colegio
con pocos días de antelación sobre su celebración. De todas formas, la predisposición fue
total, tanto del colegio como del servicio del comedor (Cobisa), y la fiesta se desarrolló con
normalidad en el patio de la escuela.
Como ya es costumbre, Cobisa ofreció el chocolate caliente y los melindros, y las familias
aportaron masas y pasteles. Como novedad, invitamos a las familias a traer fruta cortada
para mojar en el chocolate, ¡y resultó todo un éxito!
Se cambió la disposición de las mesas, ubicadas en el centro del patio y formando una
amplia “isla”, que logró un buen funcionamiento y mejor circulación de la gente.
A tener en cuenta:
 de entrada, ofrecer un melindro por vaso chocolate, pues hubo gente que llegó
más tarde y se quedó sin melindros
 agregar más tenedores o pinchos, pues fueron insuficientes y la gente se quejó
 invitar a las familias a traer más fruta.
 Pedir a Ramón que separe la fruta que sobra del día para ofrecerla por la tarde.
- PREMI PATXIN:
Este año la Comisión no tuvo mayor implicación en la organización del concierto y posterior
pica-pica, pues las tareas de coordinación estuvieron a cargo de la Comisión de Música.
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COMISSIÓ DE MENJADOR
(Miquel Martínez/ Mireia Curco)
1- FUNCIONAMENT GENERAL
a. Funcionament per cursos
L’empresa encarrregada del servei de menjador ha seguit sent COBISA
Tal com es va fer el curs anterior, hi ha hagut dos torns a l’hora de dinar: des de
P3 fins a 2n ( a les 12:40h), 3r i 4t (13:30h) i 5e i 6e (les 13:45h).
Els nens de P3 han dinat a la mateixa aula i tenen dos monitores que els ajuden.
Després fan la migdiada fins a les 15:00h.
De P4 a 2on dinen en safates que els serveixen les ajudants de cuina i els/les
monitors/es amb els carretons de menjar.
De 3r fins a 6e abans d’entrar a menjador els nens/nenes agafen una safata amb
compartiments i passen per la finestreta de cuina a que els serveixin els aliments.
I ells mateixos la porten a la taula.
Fora de l’estona de menjar (abans i després), els nens gaudeixen de temps
d’esbarjo (dirigit o no)
b. Horaris de menjador curs 2014 – 2015
Horari
13.00
14.15h
15.00
P4

Preparació

Dinar

P5

Preparació

Dinar

Patí (Activitats) Recollida i
classe
Patí (Activitats) Recollida i
classe

1er i 2on

Patí, gimnàs
13.10h Dinar Pista (lliure)
Recollida i
o pista
classe
(activitats)
3er i 4rt
Patí, gimnàs
13.45h Dinar Pista (lliure)
Recollida i
o pista
classe
(activitats)
5è i 6è
Patí, gimnàs
14.00h Dinar Pista (lliure)
Recollida i
o pista
classe
(activitats)
c. Funcionament per espais
De cara al temps de lleure, per a poder córrer i fer activitats els nens només
disposen de dos espais a l’aire lliure (pati i pista) i d’un tancat (gimnàs). No es
poden juntar més de dos cursos en un d’aquest espais, es per aixó que s’han
continuat fent ludoteques un dia a la setmana per curs. Cada curs ho fa a la
seva classe.
Durant els dies de pluja es posa una pel.lícula al gimnàs.
Cap a finals de curs, els alumnes de P3 que no fan la migdiada es van
incorporar a les activitats dirigides.
També hi ha hagut activitats dirigides durant la jornada intensiva del mes de
juny que començà l’11 de juny fins el dia 22, últim dia de classe. En aquesta
setmana,’horari dels monitors s’allargà, des de les 15:00 fins a les 16:30
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Mecanismes de control del servei
Tot i que l’AMPA compta amb la direcció de l’Escola i el contacte amb la
coordinadora de monitors per tal de detectar qualsevol conflicte en la
prestació del servei, l’any passat es van posar en marxa un conjunt d’accions
destinades a tenir un contacte més proper amb el funcionament del mateix
per part de l’AMPA:
i. Una bústia de correu electrònic per què els pares adrecin les seves
suggerències, consultes i queixes: menjadorconcepcio@gmail.com
ii. Autoritzar, amb el permís de la direcció de l’escola, que algun membre de la
comissió vagi a tastar el menú el dia que ho consideri convenient
iii. A final de curs, difondre una enquesta de valoració del servei per part de
pares i alumnes
2- ESTONA DE MENJAR
a. Aspectes dietètics
-Els menús servits han estat amb proteína d’orígen animal (carn, peix o ous) o ,
un dia al mes, menú sense proteína animal.
-Són menús mensuals i es pengen al plafó de fora de l’escola i a la pàgina web de
l’escola per a que tothom pugui fer un seguiment dels menjars. A més ara
l’empresa que presenta els menús fa una poposta de sopars que també es penja
tant al plafó de fora l’escola com a la pàgina web.
-S’ha atès adequadament als nens i nenes que necesiten una alimentació
personalitzada com ara celíacs, intolerants a la lactosa a l’ou, entre altres.
-El responsable de cuina, ha estat rigorós a l’hora de seguir les pautes
d’alimentació de cada alumne.
-Les al.lèrgies o intoleràncies s’han de justificar amb un certificat mèdic.
-Durant el curs s’han fet menús especial, com ara al Nadal, a Pasqua i a les
jornades gastronòmiques on els nens tasten plats típics d’altres països.
-Els menús mensuals són revisats per la comissió de menjador.
-S’ha continuat treballant amb la Consultoria Nutricional CESNUT Nutrició amb
l’objectiu de supervisar la planificació dietètica mensual de tots els menús servits
i assegurar un correcte equilibri adaptat a la infància.
-Per a qualsevol dubte relacionat amb l’alimentació es pot trucar al 93 634 12 12
o be enviar mail a info@cesnut.com i una dietista nutricionista ens atendrà.
-Seguim buscant nous aliments per incorporar als menús.
-Aquest any s’ha continuat un dia al mes amb menú sense proteïna d’origen
animal.
-S’ha demanat a Cobisa la inclusió de peix fresc en els menús.
b. Objectius treballats durant el curs a l’estona del menjador
i. Atenció a les necessitats nutricionals dels nens de l’Escola amb un
menú equilibrat i variat
ii. Comprensió de manera progressiva i adeqüada a l’edat dels nens de
que:
1. els aliments són necessaris per a créixer i viure
2. cal menjar de tot
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3. l’alimentació no és només una questió nutricional, sinó una
font de plaer i creativitat, una questió cultural i una activitat
de carácter social.
4. Una visió general del fet de menjar: Implica no només el plat
que tenim a taula sino el procés de producció, conservació,
transport i preparació dels aliments
iii. Assolir els hàbits pertinents a l’hora de menjar:
1. Menjar una mica de tot el que posem al plat.
2. Comprendre que no està bé deixar el menjar o llençar-lo
3. Utilitzar forquilla, ganivet i cullera de manera adequada i
autònoma.
4. Fer ús del tovalló.
5. Seure correctament.
6. Menjar amb la boca tancada.
7. Comprendre que la quantitat de menjar que es posi a la boca
no ha de ser ni molta ni poca.
8. Evitar parlar amb la boca plena.
9. Comprendre que no es pot menjar res que hagi caigut al terra.
10. Rentar-se les mans abans i desprès de dinar i desprès d’anar al
WC
11. Evitar compartir aliments començats.
12. No beure del mateix got que un altre.
13. Parlar amb un to de veu moderat.
14. Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els
companys a l’hora de dinar.
15. Recollir les safates amb ordre.
c. Valoracions
i. per part de la coordinació de monitors de menjador L’organització ha
funcionat correctament. Els grups han funcionat correctament,
excepte els dies de pluja o quan ha faltat algun monitor, però s’han
seguit igualment les activitats programades
ii. per part de la comissió
S’han atés les queixes puntuals rebudes. El menjar ens sembla
correcte en quantitat i qualitat.
3- ESTONA DE LLEURE
a. Activitats dutes a terme:
i. Jocs dirigits, circuits, balls ,tallers, manualitats, teatre, olimpíades i
ludoteca.
ii. S’ha repetit el taller de ball per la gran acollida que va tenir el curs
passat. És un taller setmanal on s’escull tema i es fa concurs de ball
lliure. Per aquest motiu es va demanar una subvenció a l’Ajuntament
de Barcelona per poder contractar un altre monitor i d’aquesta
manera poder fer el concurs de ball incorporant als alumnes amb
necessitats especials.
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b. Objectius treballats durant el curs a l’estona d’esbarjo
i. Assolir els hàbits implícits en qualsevol activitat de grup:
1. Respectar els acords del grup i participar en la presa de
decisions.
2. Raonar qualsevol acció realitzada.
3. Practicar jocs de tot tipus.
4. Conèixer les regles dels jocs i respectar-les.
5. Iniciar-se en la pràctica dels jocs esportius
6. Comprendre que el material que s’utilitza pertany a tots.
7. Recollir el material desprès de les activitats.
8. No embrutar l’entorn.
9. Respectar els espais propis i d’us comú.
10. Parlar amb ordre i escoltar els arguments de l’altre.
11. Respectar els torns de paraula, escoltant els companys,
monitors i mestres.
12. Respectar els aspectes bàsics d’ordre i convivència que
estableixi en cada cas l’escola.
El coneixement de l’entorn, el joc cooperatiu, la participació, la comunicació, la
integració, l’ordre, la resolució de conflictes, l’autonomia, el coneixement d’un
mateix i el respecte envers el material i els companys
c. Valoració dels objectius assolits:
i.
Als petits els hi agraden molt tots els jocs dirigits: als tallers i la
ludoteca han estat receptius i col•laboradors a la majoria d’activitats
propostes.
ii. Amb els grans hi ha diverses actituds, els que s’engresquen de seguida
a fer les coses i els que prefereixen el joc lliure.
iii. Les jornades gastronòmiques han estat molt ben acollides pels
alumnes. Tenint l’experiència tant positiva del curs passat, ela
alumnes han estat molt participatius.
iv. La ludoteca és l’activitat que millor funciona, aquest trimestre hem fet
un màscares, mòbils, roses...
v. Als petits el que més els hi agrada és pintar, llegir i escoltar contes, fer
manualitats.
vi. Als grans els hi agraden molt els jocs de taula i les estones de joc
lliure.
vii. L’espai que disposem per realitzar les activitats és reduït.
viii. El material que hem fet servir ha estat el correcte.
S’han assolit la majoria encara que als més grans els hi costa més evitar els
conflictes. Els petits els hi costa ser autònoms a l’hora de resoldre
“conflictes”. També costa molt recollir el material i endreçar-lo. Comentaris
sobre les activitats dirigides:
L’activitat amb més afluència ha estat el concurs de ball. Malgrat no ser una
obligació la majoria de comensals van apuntar-se. Cada setmana feien un
tipus de balls on tots els participants eren els guanyadors. D’aquesta forma
s’ha aconseguit integrar a tots els alumnes amb necessitats especials.
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A finals d'any i coincidint amb activitats extraoescolars extraordinàries
(assaigs, funcions, etc.), es van sol.licitar entrepans de manera extraordinària,
fet que va generar polèmica amb la direcció de l’escola per haver avisat amb
antel.lació.
Posteriorment, es va realitzar una reunió amb la direcció de l'escola per
comentar el fet i coordinar-se de cara a l'any següent.
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COMISSIÓ DE MÚSICA
(Matteo Rivolta/ Andrea Rancaño)
- Compra d’instruments
La Comissió de Música va gestionar, juntament amb les delegades de 2n, la compra
d’instruments pels alumnes que faran 3r durant en el proper curs. Es van celebrar dues
reunions informatives per separat. La primera realitzada per part de la Direcció de l'Escola
amb els pares, la segona per part de la Comissió de Música amb els pares per explicar el
procediment de compra/lloguer d'instruments i l'assegurança. Es van presentar
pressupostos de tres botigues diferents.
- Assegurança instruments
La Comissió de Música ha continuat la seva tasca de gestió de les assegurances
d’instruments dels alumnes de les Big Bands, incorporant els nous alumnes de 3r i donant
de baixa els que van deixar l’escola. Per al proper curs, s'estudia la possibilitat que un
representant de l'asseguradora assisteixi a la reunió dels pares de 2n juntament amb la
Comissió de Música.
- Delegat de música
Al curs 2014-2015 s’ha mantingut la figura del delegat de música dels cursos de 2n a 6è. El
delegat de música formarà part de la Comissió de Música de l'AMPA amb la finalitat
d'establir i mantenir una relació de col·laboració i comunicació directa amb les Big Bands en
qualsevol activitat del Projecte de Música gestionada per l'AMPA i per l’Escola: compra
d'instruments conjunta, assegurança d'instruments, premi Patxín, concerts, comunicació de
l’escola a les famílies, etc.
Molt important aquest any ha sigut la figura del delegat de música de 6è en relació amb el
premi Patxin. Els delegats son el enllaç entre les classes i la comissió.
S’han fixat com regla general de mantenir tres reunions anuals, una per trimestre; sempre
que hi hagi una necessitat es podrà cridar noves reunions de la comissió.
Un cop escollits els delegats del curs 2015/2016, la Comissió realitzarà una reunió amb tots
els delegats de música.
o 2do Curso
Una vez que la Comisión de Música realiza la reunión sobre la compra conjunta y seguro de
los instrumentos de las BB, el Delegado de Música realizará las listas de padres desglosadas
por tienda de instrumentos (incluyendo marca, modelo, costo, comprador, etc.). Se
establece una fecha límite para la compra conjunta que suele ser la segunda semana de
julio. Antes de esta fecha la Delegada de Música enviará las listas a la Comisión de Música
que hará el pedido a cada tienda. El mismo procedimiento se aplica para el seguro durante
el mes de septiembre. Los padres enviarán a su Delegado de Música los datos del
instrumento que quieren asegurar y éste lo remitirá a la Comisión de Música. Los Delegados
de Música no pueden dar de alta instrumentos en el seguro, eso corresponde a la Comisión.
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o 3ero, 4to, 5to y 6to
Agenda de bolos: Los Delegados de Música contactarán vía mail a los profesores del
Proyecto de Música para obtener información sobre bolos a los que podrían asistir sus
alumnos (hacer un filtro tomando en cuenta la hora y el acceso de menores de edad). Los
Delegados enviarán esta información a la Comisión de Música.
Aparte de la información de los bolos interesa saber si los profesores han realizado o
realizarán alguna gira o si están participando en un proyecto que sea de interés.
o 6to
Con el fin de potenciar la compra de segunda mano, la Delegada de Música de 6to creará un
listado de datos de alumnos (previa autorización de los padres) de forma de poder
contactarles en un futuro en el caso de estar interesados en vender su instrumento. Esta
lista deberá pasarse a la Comisión de Música que será quién contactará con los alumnos en
los años siguientes.
El delegado de Música de 6to conjuntamente con el tutor del curso se encargará del regalo
del Padrino del PremiPatxin. El regalo del 2015 fue un cuadro hecho por lo alumnos con la
colaboración de los padres/madres que ayudaron a diseñar el concepto del regalo y a
realizarlo. El Delegado se encargará de supervisar que el regalo esté a tiempo y de
envolverlo.
Es necesario que también la escuela tenga el mismo regalo para que quede en el colegio.
- Premi Patxín
La Comissió de Música amb els delegats dels curs van encarregar-se de l'organització de
l’acte (disseny i distribució del cartell promocional, gestió dels voluntaris, decoració amb
pancartes, supervisió del muntatge de la tarima, etc.).
El 13 de juny es va celebrar la 8a edició i que va premiar Laura Simó, padrina de les Big
Bands durant aquest curs. Van actuar les quatre Big Bands i també la cantant premiada.
També hi va haver una sessió final amb la participació de tores les Big Bandsamb professors
i la padrina.
Els delegats de música s’encarregaran de garantir la participació de, al menys, dos
acompanyants per cada Big Band al mateix dia del acte (vigilar y ajudar les Big Bands i
acompanyar-les al escenari quan sigui el moment de la seva actuació).
Al mateix temps els delegats asseguren la presencia de pares i mares voluntaris per la
preparació, el muntatge i desmuntatge de la decoració del escenari i de l’escola. Aquest any
s’han demanat 5 voluntaris per curs des de 2n fins a 6è, 2 pel divendres a la tarda
(preparació) y tres el dia del acte per acabar la feina i ajudar els membres de les Big Bands
en la preparació del concert i per vigilar els alumnes de les Big Bands (aquest any s’ha
decidit que el accés a l’escola no mes es permetia als membres de les Big Bands, als
membres de la comissió i voluntaris del dia, i a les persones del AMPA que treballaven en
feines correlades amb al premi).
La jornada es va desenvolupar sense problemes, gracies a la participació del pares/mares
voluntaris/es.
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Es va fer una reunió amb els delegats de cada classe per explicar-li com havia de
desenvolupar-se el dia i quines eren les tasques dels voluntaris/es.
Els voluntaris s’han trobat el divendres a la tarda del dia abans de la manifestació i van
recuperat tot el material i van començar la preparació de la jornada. El dissabte a les 10
hores mes voluntaris van col·laborar per acabar la decoració i la preparació del acte.
El escenari es va muntar al matí del dissabte; amb la escola se esta avaluant la possibilitat de
demanar al ajuntament que es tanqui el carrer Bruc entre Carrer Valencia y Carrer Aragó per
celebrar el acte (per el 2016) en un espai mes còmode y poder demanar un escenari amb
rampa per fer que una alumna en cadira de rodes pugui pujar al escenari sense deixar la
seva cadira a baix del escenari y que no tingui necessitat de ajuda especial per pujar.
- Subvenció
Durant el mes de desembre la Comissió de Música va gestionar la sol·licitud de la subvenció
de l'ajuntament per al premi Patxín. Posteriorment, al mes d'octubre del any següent es va
realitzar la justificació de despeses de la subvenció davant la mateixa entitat.
- Activitats Big Bands
28/5 JOCS FLORALS a L’AUDITORI
4/6 FESTIVAL DE FINAL DE CURS
6/6 FESTA MODERNISTA DE L’EIXAMPLE
13/6 PREMI PATXIN
18/6 DIA DEL BLUES
- Projectes a desenvolupar
Des de la Comissió proposem crear un nou banc d'instruments de l'AMPA. Plantegem buscar
fons i aportacions en associacions, fundacions i / o entitats privades. L'objectiu d'aquest
banc és que les famílies que tinguin dificultats econòmiques puguin accedir a l'instrument
sense necessitat de pagar un lloguer. D'altra banda, veiem necessària la creació d'un
protocol d'ajudes per part de l'AMPA per facilitar la compra d'instrument.
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COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
(Bet Cantallops/ Mireia Trias)
S’ocupa de les relacions amb FAPAC i amb la Xarxa d’escoles públiques de l’Eixample
Transmet comunicacions i accions conjuntes de FAPAC i de la Xarxa a l’AMPA. També
transmet dubtes i propostes de l’AMPA a la xarxa. Participa en les accions comunes de la
Xarxa i en les reivindicacions per la millora de l’escola pública.
Aquest curs passat les accions més importants de la Comissió han estat:
XARXA d’AMPA de l’EIXAMPLE
- Reunió amb el nou regidor de l'Eixample. Ens vam reunir el setembre de 2015.
Vam presentar-li la Xarxa. Se li van posar sobre la taula les reivindicacions de més centres
públics (EMB, CEIP i Instituts) segons les conclusions del Mapa Escolar de l'Eixample elaborat
fa dos anys.
Es van comentar també necessitats de conciliació trànsit-escoles (contaminació)
Es va exposar la idea de les microactuacions d'urbanització al voltant dels centres escolars.
Hi seguim treballant i aviat tindrem un document a presentar a Serveis Tècnics de
l'Eixample.
Es va demanar la revisió de la preinscripció per a tornar als criteris de proximitat i per a que
no es donés la circumstància que els fills únics no tinguessin cap possibilitat d'entrar als
instituts públics fins i tot si són d'escoles adscrites. També que el fet que els pares haguessin
anat a una escola donés punts per a entrar-hi.
També es va demanar la revisió dels criteris de concertació.
Es va oferir la col·laboració de la Xarxa per a acollir les famílies de refugiats sirians amb nens
en edat escolar (i altres que ho necessitin).
Es van sol·licitar recursos addicionals per a les escoles inclusives.
-

La Xarxa té pendent una reunió amb el regidor d’educació. FAPAC s’hi reuneix la
setmana vinent i un cop s’hagi produït aquesta trobada es podran sol.licitar les dels
Districtes.

-

La xarxa vol fer un estudi sobre les conseqüències dels bolets a les escoles que en tenen.
Jo afegiria també els augments de ràtio, conseqüència de les retallades i de les
polítiques de la Conselleria d'Ensenyament. Nosaltres no tenim bolets perquè l'escola és
d'una línia però sí que hem sofert augments de ràtio i retallades. Cal que les
conseqüències d’aquestes polítiques no passin inadvertides.

-

La Xarxa va convocar una reunió per a posar en marxa accions per a reivindicar el nou
institut Angeleta Ferrer a la Dreta de l’Eixample. A la reunió van assistir-hi membres de
les AMPA i les direccions dels centres públics de la Dreta de l’Eixample i de les
Associacions de Veïns de Fort Pienc i Sagrada Família. L’equip directiu de l’escola ha
donat recolzament a aquesta iniciativa.
Es van constituir tres grups de treball, el primer per a redactar una declaració
d’intencions, el segon per a fer els contactes amb altres agents implicats i amb els grups
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polítics municipals (de moment). Quan estigui constituït el nou govern de la Generalitat
es demanaran també les trobades pertinents. Es va proposar que a les trobades es fessin
propostes per tal d’agilitzar les decisions. El tercer grup prepararà accions de
reivindicació i de visibilitat.
-

La xarxa segueix activa compartint experiències. Durant aquest any heu anat rebent
peticions d'informació sobre reciclatge de llibres, empreses de menjador, extraescolars
en anglès, etcètera. Recordeu que si qualsevol comissió té dubtes o vol saber com o amb
qui fan les seves activitats altres escoles de la xarxa pública, els podem enviar una
petició. Ja ho hem fet en alguna ocasió aquest any.

FAPAC
-

La comissió ha actuat com a corretja de transmissió de les comunicacions i accions
proposades per FAPAC.

-

FAPAC ens va donar l’any passat el Premi FAPAC pel projecte de l’Hort Vertical dut a
terme amb l’IED de Barcelona i l’Escola d’Arts i Disseny Otis de Los Angeles.

-

S’han actualitzat les dades de l’Escola a FAPAC. Hi constem la Montse Charles-Harris com
a presidenta de l’AMPA i la Mireia Trias i jo com a comissió d’afers exteriors.
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COORDINACIÓ DE DELEGATS
(María Ruiz)
El desenvolupament de la coordinació de delegats s’ha centrat en la comunicació entre
l’escola, els delegats de cada curs i la junta de l’ampa.
A l’inici de curs es va mantenir una primera reunió amb la direcció de l’escola on es van
exposar les expectatives de l’escola respecte de la figura del coordinador de delegats. Els
punts a destacar d’aquesta primera reunió es centren en el compliment de la legislació en
matèria de protecció de dades i la no extralimitació en les funcions.
Pel que fa a les obligacions en matèria de LOPD, la preocupació de l’escola és no cedir
dades dels pares i mares sense el seu consentiment i per aquest motiu es va demanar al
coordinador de delegats que no fes difusió dels correus electrònics dels delegats de cada
curs a la resta de delegats. Per aquest motiu els correus electrònics per la difusió
d’informació de l’escola s’envien amb còpia oculta als destinataris.
Quan a la no extralimitació de funcions, la direcció de l’escola va demanar que les qüestions
de cada família i de cada alumne es tractessin a nivell individual directament amb l’escola.
Al llarg del curs es van mantenir 2 reunions amb tots els delegats i la direcció de l’escola.
La primera reunió va tenir lloc el 15 de desembre a les 16,30 i es van desenvolupar els
següents punts:
1. Benvinguda
2. Traspàs d’informació, tasques dels delegats de curs i importància d’aquesta feina.
3. Audicions de fi de trimestre, audicions Orff.
4. Participació conta contes, tallers, etc.
5. Tasques a fer per: Carnestoltes, , fi de curs, reutilització de llibres.
6. Precs i preguntes
La segona reunió va tenir lloc el 17 de juny a les 16,30 h, a la Biblioteca, amb el següent ordre
del dia:
1. Valoració de la tasca dels delegats de curs, comunicació amb les famílies i escola, etc.
2. Valoració de les audicions de fi de trimestre i Fi de curs.
3. Valoració de les coordinacions amb els tutors per preparar les festes de Carnestoltes
i Fi de curs.
4. Coordinació amb la Comissió de reutilització de llibres i Comissió de Música.
5. Propostes curs vinent.
La valoració va ser en general positiva. Per part de direcció es va deixar constància que
l’organització del festival de fi de curs era una voluntarietat de l’escola la continuïtat de la
qual s’estava qüestionant degut als inconvenients amb que es trobaven en la gestió.
Es va comentar pel delegat de quart la falta de professionalitat en la tasca d’un dels
directors de les Big Bands, per part de direcció es va acordar comprovar aquesta
circumstància.
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SUBVENCIONES & PREMIOS
- Ajuntament de Barcelona
Convocatoria: Realització de projectes, activitats i serveis de districte i ciutat any 2015
Fechas convocatoria: 29 noviembre-18 diciembre 2014
Proyectos presentados:
1.- DISSENY A LA ESCOLA (Comisión Relacions Institucionals/ Bet Cantallops)
OTORGADA – Importe: 500€ (solicitó € 1700)
Justificació desembre’15- gener’16
2.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015 (Comisión AAEE)
OTORGADA – Importe: 1500€ (solicitó € 8318)
Justificació desembre’15- gener’16
3.- APADRINAMENTS BIG BANDS (Comisión Música)
OTORGADA – Importe: 750€ (solicitó € 750)
Justificació setembre’15
4.- PROJECTE RECICLATGE DE LLIBRES (Comisión Reciclatge de Llibres)
OTORGADA – Importe: 500€ (solicitó € 5000)
Justificació octubre- novembre’15
5.- PLA ESTRATEGIC PER LA INCLUSIO I LA INTEGRACIO (Comisión Escola Inclusiva)
OTORGADA – Importe: 500€ (solicitó € 7000)
Justificació desembre’15- gener’16
6.- LA BIBLIOTECA, UN MUNDO DE RECURSOS (Comisión Biblioteca)
DENEGADA (solicitó € 1800)

- Diputació de Barcelona
Convocatoria: Area d’atenció a les persones, entitat sense finalitat de lucre, any 2015
Fechas convocatoria: 8-27 enero 2015
Proyecto presentado: Comisión Escola Inclusiva
Resolución: DENEGADA, por presentarla fuera de término

- Premios FAPAC
Convocatoria: proyectos curso 2013-14
Fechas convocatoria: 21/03/15 al 21/04/2015
Proyecto presentado: “Hort vertical”, bajo categoría "Fem xarxa per l'éxit educatiu"
Resultado: 3º Premio. Dotación: 499€
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