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INFORME PRESIDÈNCIA
L'any escolar 2015-2016 ha estat el nostre 2n any com a AMPA.
La Presidenta ha realizat reunions mensuals amb la Directora de l'escola. Els resums
d'aquestes reunions es van compartir amb l'equip de l'AMPA i estan penjades
al Dropbox comú.
Com a representant de l'AMPA al Consell Escolar, la Presidenta va assistir a totes les
reunions de Consell (4 durant aquest curs escolar), i va transmetre la informació cap a la
resta de l'AMPA i la comunitat de pares. Durant els Consells també es van fer arribar
peticions de part de pares.
La Junta de l'AMPA i les Comissions es van reunir cada mes durant el curs escolar. Les
reunions se celebren els dimecres, de 21 a 23h generalment. Abans de cada reunió es fixa
un ordre del dia, i després de les reunions se circula una acta de la reunió. Aquestes actes
també es troben al DropBox de l'AMPA.
S'han realitzat dues Assemblees Generals durant l'any escolar: La 81a assemblea es va
celebrar el dia 9 de novembre 2015. Els punts destacats de l'ordre del dia eren l'aprovació
dels comptes i la memòria de l'anualitat anterior, i l'aprovació dels pressupostos pel proper
curs. La 82a assemblea es va celebrar el 15 de juny 2016. L'objectiu de l'assemblea era crear
un espai de debat i comunicació amb les famílies, i es van descartar incloure temes
econòmics a l'ordre del dia. Com a punts destacats de l'ordre del dia hi havia la crida a
voluntaris i la descripció detallada de les tasques de l'AMPA.
A l'agost 2016 es va informar les famílies que l'actual junta de l'AMPA dimitiria durant la
tardor 2016 degut al canvi de domicili de l'actual President i del Tresorer (marit i dona).
Durant l'estiu es va enviar una comunicació a totes les famílies per a informar i per a avisar
de la nova convocatòria d'eleccions. La junta sortint ha confirmat la seva voluntat
d'assegurar una bona transició cap a la propera Junta.
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COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(Ruth Peñalver/ Muriel Garreta Domingo)
Durant el darrer curs es van oferir les següents activitats:










Futbol, bàsquet, volei i gimnàstica rítmica, gestionades pels monitors de Mésqsport.
Teatre musical, per la companyia Lazzigags
Ioga i jocs portada per una àvia de l’escola
Anglès, per l’empresa Tedi (Tedi Language Club)
Circ, Escola de Circ Quina Gràcia.
Tecnociència, per LabClub
Cinema, amb Digital Films
Baby Piano amb www.manhattandrumstudios.com - Aquesta activitat es va deixar
d’oferir dos mesos després de l’inici de per falta d’alumnes.
Skateboard, amb els monitors de Club Deportivo Carvings

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 de 17:30 a 18:00, així com la
coordinació i l’administració dels cobraments.
Els horaris han estat es habituals de 16.30 a 17.30 i en alguns casos fins ales 18.00h, de
dilluns a divendres.
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Després d’analitzar detingudament els pressupostos del curs anterior, els preus es van haver
d’augmentar. Aquest canvi es va gestionar fent una comunicació formal a totes les famílies i
una reunió per a explicar els motius de l’augment de preu. Aquesta anàlisi i comunicació es
va preparar conjuntament amb la Comissió de Tresoreria.
La següent taula recull el canvi de preus:
Activitat
IOGA I JOCS
CIRC
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
CINEMA
ANGLÈS
BÀSQUET
FUTBOL
VOLEI
GIMNÀSTICA RÍTMICA
BABY PIANO
TEATRE
SKATE

Preu mensual
curs 2015-16
21€
31€
28€
31€
31€
31€
31€
31€
31€
31€
31€
26€

Quota anual
2015-16

30€1*
30€2*

20€3

Quota proposada
inicialment
20€
30€
28€
30€
30€
28€
28€
28€
28€
30€
30€
25€

La mitjana d'inscrits a les activitats extraescolars durant el curs 2015-2016 va ser de 251
alumnes (comptant que si un alumne fa 3 activitats, són 3 inscrits).
Durant el curs, arran d'un comentari de la direcció de l'escola, va sorgir el dubte de
l'assegurança de les activitats. Es va fer la consulta a l'AMPA, a la FAPAC i també a tots els
monitors de les activitats. Aquestes consultes van permetre saber que només les activitats
esportives requereixen una assegurança específica. Per aquest motiu, no va caldre fer cap
canvi ni despesa doncs Mésqsport ja disposa de l'assegurança necessària.
La Comissió també ha col•laborat amb la Comissió de Menjador per a cercar un/a monitor/a
d'escacs durant l'hora de dinar. Tenint en compte els pocs espais exteriors de què disposa
l'escola i la predominança del futbol a l'hora del pati, es volien donar més opcions als nens i
nenes. Conjuntament amb l'escola, es va decidir oferir la biblioteca i una aula amb un
monitor d'escacs. L'activitat ha estat molt ben valorada pels nens, les famílies i l'escola.
També es van mantenir converses amb l'escola per a definir un projecte relacionat amb la
robòtica. La idea era que l'AMPA col·laborés pagant un/a monitor/a expert en tecnologia
per nens i que treballaria conjuntament amb l'escola en horari lectiu. Aquesta iniciativa no
s'ha pogut tirar endavant.
A part de la subvenció que es demana cada any, la Comissió també va presentar un projecte
a la beca Educar Creant de la Fundació Jaume Casademont. L'objectiu era aconseguir suport
econòmic per una activitat realitzada conjuntament amb una associació de veïns de Gràcia.
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La idea era oferir una activitat extraescolar de plàstica que permetés als nens i
nenes col·laborar en el disseny i preparació d'un guarnit de festa major de Gràcia.
L'activitat amb més nens inscrits per aquest curs ha estat el teatre. Per aquest motiu i per tal
de facilitar la logística, la mostra de final de curs es va celebrar en dos dies. Un per als cursos
més petits a la Casa Elizalde, com s'havia fet anteriorment. Un altre dia per als cursos
superiors a l'escola Ramon Llull. La Casa Elizalde només deixava 1 tarda de forma gratuïta. El
director de l'escola Ramon Llull va cedir-nos l'espai molt amablement i amb totes les
facilitats possibles.
El dia de la Casa Elizalde hi va haver una mica de caos, perquè hi havia molts familiars, la
sala és petita i l'aire condicionat no funcionava. Hi va haver algunes queixes i caldria encara
reduir més el nombre de cursos que fan la mostra en aquest espai.
La mostra a l'escola Ramon Llull va comportar una mica més de gestió per part de la
Comissió doncs calia controlar l'espai, assegurar-se que tot anava bé i també es va pagar a
un monitor de Mésqsport per a estar pendent de la porta de l'escola. Amb l'horari intensiu,
l'escola estava buida tant durant els assajos com durant les representacions.
Es va fer també, com en cursos anteriors, una jornada esportiva en què es van jugar partits
de futbol entre els equips de la nostra escola i amb algun equip convidat. També es
va fer un partit de bàsquet i la mostra de gimnàstica rítmica. Conjuntament, Mésqsport i
l'AMPA vàrem 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 per a saber
quines activitats voldrien continuar i quines voldrien incorporar.

Les activitats noves sol·licitades per les famílies van ser:
GIMNASIA RITMICA (para 1o por lo menos! ;-)
Karate
Rítmica
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Chino, inicicion al arte
alguna activitat de dança, ball....
Us heu deixat Rítmica (dimecres) tant per valorar com per suggerir!!!!
danza, baile, para las nenas puede ser una opcion interesante.
patines
Dansa
Informàtica - Robòtica - Plàstica
Iniciacio a la dansa
Ballet. Jazz
Mecanografia :)
Falta Gimnastica a l'enquesta
Algún arte marcial
Dansa des de petits. Ho trobo molt necessari i sol agradar molt. Ampliar l'edat de moltes
activitats, alguns petits necessiten i fins p5 gairebé no hi ha res
Arran d’aquestes demandes, s’han buscat monitors per a oferir les següents activitats
noves: judo i dansa. A més a més, com a novetat pel curs 2016-2017 s’ha ofert la plàstica
(participar en un guarnit de Gràcia) i la piscina (als Maristes com el curs anterior i al CNB).
Al mes de juliol es va enviar també la informació sobre les activitats del curs vinent a les
famílies i es va obrir el procés d’inscripció. Amb les primeres inscripcions, ja es va veure que
hi havia moltes activitats amb baixa demanda i que no es podrien obrir, així doncs es va
actualitzar la graella.
Aquesta és la graella presentada inicialment pel 2016-2017:

I aquesta és la definitiva després de descartar les activitats que no tenien prou inscrits (de
fet a data d’avui encara no és segur que es pugui obrir el grup de circ i el de skate):
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A data 19 de setembre de 2016, el nombre d’inscripcions és de 257.
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COMISSIÓ AUDIOVISUALS
(Lluïsa Cuchillo)
Presentació i situació actual
Des de fa 9 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.
Com ja s'ha apuntat l'any passat, els principals dèficits d'aquesta comissió, que dificulten la
continuïtat de la seva feina, són: la manca de voluntaris, la falta d'equipament idoni i la
manca de temps per fer les edicions completes del material filmat.
Com ja es va assenyalar, si no s'aconsegueixen voluntaris de manera immediata, aquesta
comissió intentarà seguir fent la seva tasca però sense compromís.
Actuacions filmades curs 2015-16
• 11 desembre 2015: Audició 1er Trimestre (lliurat)
• 3/6 festa de fi de curs (actualment en procés d'edició)
• 18/6 Premi Patxín (edició no començada)
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COMISSIÓ BIBLIOTECA
(Vanessa Facho/ Vanesa Adou)
I.

PRESENTACIÓ

La Comissió de la Biblioteca es va crear al novembre de 2014 i va sorgir de la necessitat de
millorar les condicions de la biblioteca de l'escola, mitjançant la renovació del mobiliari, dels
llibres de text i de consulta i de la implementació d'un sistema de gestió informatitzat que
permeti establir un sistema de préstec.
El projecte, plantejat a mig i llarg termini, vol assolir la millora integral de la biblioteca per a
l'ús dins de l'horari escolar com una sala més d'aprenentatge, consulta o joc, així com
potenciar-ne l'ús en horari no lectiu, tant en règims d'acollida de matins i tardes, com en
hores de menjador. Per últim, es proposa que la sala pugui ser usada pels pares per a la
realització de reunions, xerrades, tallers, entre altres actes organitzats per l'AMPA.
II.

OBJECTIUS

La comissió, juntament amb els mestres, en va destacar unes necessitats segons un ordre
que es correspon a un nivell d'urgència i es van determinar uns objectius per complir, així
com una distribució de despeses, tasques i funcions que assumirien l'Escola, el Consorci
d'Educació i l'AMPA.
En aquest sentit, el projecte de renovació de la biblioteca es va plantejar per etapes a
portar-se a terme en un termini mínim de dos anys.
1.- Redisseny de l'espai i adequació de les instal·lacions i mobiliari.
2.- Dotació de recursos i materials fungibles /Creació d'una videoteca.
3.- Millora en la gestió i informatització.
III.

TASQUES DESENVOLUPADES

Durant el curs 2014-15, s'han desenvolupat les següents accions o tasques:
1. Redisseny de l'espai i l'adequació de les instal·lacions i mobiliari
(desembre 2014 - abril 2015)
2. Selecció de material del fons bibliogràfic
(desembre 2014 - actualitat)
2.1 Coordinació:
Escola: Gemma García i Carina Badía
AMPA: Vanessa Facho Dede (Comissió Biblioteca)
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Durant el curs 2015-2016 els treballs s'han centrat en la gestió informatitzada dels llibres
1.- Gestió informatitzada
Coordinació:
Escola: Gemma García
AMPA: Vanesa Adou. Comissió de la Biblioteca
A través de la comissió d'Ensenyament de l'Ajuntament, dos professors i un pare de
l'escola, en aquest cas Vanessa Adou, van realitzar el curs de formació per poder
manejar l'E-pérgam, una aplicació per a la gestió de la Biblioteca que permet catalogar el
fons documental, gestionar el servei de préstec, consultar en línia els catàlegs d'altres
biblioteques escolars, i crear espais de servei als usuaris, com a novetats, guies de
lectura, etc.
A través del programa entorn virtual de formació Odissea, el curs telemàtic va tenir lloc
entre octubre 2015 i febrer 2016, amb 4 mòduls de 2/3 setmanes + una sessió presencial
a una biblioteca escolar + un treball de finalització de curs (realització de 4 fitxes i una
guia de lectura).
Seguint aquest curs, juntament amb Gemma + alguns professores de la Concepció + uns
pares voluntaris, comencem a catalogar els llibres d'imaginació, des de Cicle Inicial (CI)
fins a Jóvenes Lectores (JL). Aquesta tasca es va acabar al juny. Al juliol, Gemma i
Fernanda (+ Vanessa Adou un matí) van dedicar una setmana a començar la catalogació
dels llibres de coneixement, la catalogació del qual és més complicada (CDU etc.).
Aquesta tasca queda per acabar, però no impedeix el préstec, als alumnes, de llibres
d'imaginació, mentre els de coneixement quedin de consulta i no surtin de la sala de la
biblioteca.
IV.
-

-

TREBALLS PENDENTS I ESTAT

Inauguració de la Biblioteca, prevista per a Octubre de 2016
Sant Jordi, comissió integrada per Sara Louro i Vanessa Facho, qui esperen poder
treballar amb l'escola perquè aquest any Sant Jordi pugui celebrar-se i tingui la
rellevància que creem hauria de ser per a una festa catalana que promou la lectura.
Arxiu audiovisual, que inclogui els vídeos de les actuacions de les Big Bands de l'escola i
altres activitats de l'escola. Pendent
Creació d'una videoteca. Pendent
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
(Eugènia Anglès / Gemma Solana)
Han estat treballant per l’AMPA també:
Olga Suanya per comunicació amb premsa i twitter de les big bands.
Durant el curs 2015-2016 la Comissió de Comunicació ha desenvolupat la seva tasca en els
següents àmbits:
Comunicació amb les famílies:
Elaboració de les comunicacions 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.
Disseny dels cartells per a la captació de voluntaris per a les comissions de l’AMPA.
Disseny de l’Agenda pel curs 2016/17:
Donant suport a la Comissió de Reciclatge de Llibres, s’ha personalitzat amb un disseny
propi l’agenda que l’escola encarrega a una editorial.
L’escola va triar una portada entre les propostes fetes pels alumnes de 1r i 2n.
Premi Patxín:
Comunicació del Projecte de Disseny desenvolupat amb l’IED fusionat amb el Premi Patxín
Elaboració dels materials gràfics per al 9è Premi Patxín conjuntament amb els alumnes de 1r
i 2n de l’escola i els alumnes de l’IED.
Difusió del 9è Premi Patxín al mitjans de comunicació.
Manteniment i actualitzacions de la nova pàgina web de l’AMPA:
http://escolaconcepcio.com/
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 de la informació de la pàgina
web, així com de nodrir la home de notícies i de penjar documents, fotografies i vídeos a les
seccions corresponents per tal que aquesta sigui un punt d’informació bàsic de la comunitat
escolar.
Xarxes Socials:
L’Olga Suanya ha estat l’encarregada de donar visibilitat al projecte de música a través del
twitter @petitsmusics (de moment i sinó hi ha cap voluntari, es va oferir a continuar-ho
fent)
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COMISSIÓ FESTES I ACTIVITATS CULTURALS
(Sol García Galland, Glòria Martí)
Durant el curs 2015-16, la comissió va organitzar les següents activitats:
CASTANYADA 2015
Divendres 30 d'octubre de 2015 – de 17 a 18.30 h
Pati
Com els darrers anys, la Castanyada es va celebrar al pati de l'escola i es va desenvolupar
amb total normalitat. Les famílies van portar pastissos, coques i, fins i tot, alguns panellets.
El cuiner, Ramon, va cuinar-nos les castanyes.
A tenir en compte:
- Informar prèviament a direcció de l’escola per confirmar data
- Fer crida de voluntaris per obrir les castanyes el mateix matí de la festa.
- Activitat organitzada juntament amb la Comissió Menjador, qui avisa a Cobisa/ Ramón
- Coordinar amb Comissió AAEE per les activitats que es fan al pati els divendres
DECORACIÓ DEL VESTÍBUL + PICA-PICA
Dissabte 21 de novembre de 2015 – d'11 a 14 h
Vestíbul
Col·laborador: Dani Berdala (artista, pare 5é)
La decoració d'aquest any es va inspirar en el Llibre de la selva, eix transversal en què van
treballar els cursos de tota l'escola durant tot el curs.
La decoració va consistir en:
- La vegetació selvàtica, composta de branques i plantes creades pels nens al costat dels
seus tutors de cursos i també realitzades per les famílies.
- Un pont penjant realitzat pels alumnes de cursos superiors
- Recreació d'una cascada d'aigua que es va fabricar in situ, penjant de la balconada del
primer pis.
La col·laboració de les famílies va ser molt bona, amb una alta participació de famílies de
cursos de nivell infantil. En acabar i com és costum, es va oferir un pica-pica.
A tenir en compte:
- Coordinació amb l’escola (Gemma García, tutora infantil), pel que fa a materials i
decoració feta pels nens a classe.
- Coordinació amb Comissió de Comunicació per fer disseny del cartell i difusió via web.
- Pica-pica: a càrrec de la Comissió Festes
Per veure imatges de la decoració final:
http://escolaconcepcio.com/index.php/2015/11/29/la-selva-del-vestibul/
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CARNESTOLTES '16
Divendres 5 de febrer de 2016
Decoració façana + xocolatada pati
Col·laborador: Dani Berdala (artista, pare 5é)
-Decoració façana
La comissió es va fer càrrec de la decoració de la façana de l'escola i va comptar amb la
col·laboració d'en Dani Berdala, que es va fer càrrec del disseny, la cerca de materials i la
coordinació del muntatge.
Seguint el tema escollit per l'escola com a eix transversal, la celebració del Carnestoltes
d'aquest any va estar dedicada a personatges i temes del Llibre de la selva.
La proposta va ser disfrazar la puerta principal, punto de sortida de la rua dels nens, como
un gran bosc de branques naturals, que van ser donats per Parcs i Jardins (per gestió directa
del Dani Berdala). També es van demanar petites branques i fulles a Floristeria Navarro.
Muntatge: el muntatge es va realitzar a la tarda del dia anterior, amb escasa participació de
pares, tot i que s'havia realitzat una invitació oberta mitjançant e-mail i cartells.
-Xocolatada:
La festa es va desenvolupar amb normalitat al pati de l'escola, una vegada que va acabar la
rua al carrer. Com ja és costum, Cobisa va oferir-nos la xocolata calenta i els melindros, i les
famílies van aportar pastes, pastissos i fruita tallada.
A tenir en compte:
- Informar prèviament a direcció de l’escola per confirmar la xocolatada al pati
- Coordinació amb Comissió de Comunicació per fer disseny del cartell i difusió via web
per convidar a la xocolatada i fer crida de voluntaris per al muntatge
- Coordinació amb Comissió de Menjador, qui avisa a Cobisa/ Ramón
- Convidar les famílies a portar més fruita.
- Coordinar amb Comissió AAEE per les activitats que es fan al pati els divendres
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COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
(María Ruiz/ Soledad Sanoja)
Presentació
La Comissió Escola Inclusiva es va crear el maig de 2014 per dónar suport a les famílies amb
nens amb necessitats educatives especials (NEE). Aquesta comissió va sorgir en resposta a
les preocupacions i necessitats específiques que tenen certes famílies de l'escola amb fills
amb diferents tipus de discapacitats o de dificultats de desenvolupament.
D’una banda, l’augment del nombre d’alumnes per aula, les retallades de les plantilles de
docents i la disminució de recursos, en concret, pel que fa a vetlladors i personal de suport
afecten de manera especial l’atenció als alumnes més vulnerables. D'altra banda, la falta
d'informació i de conscienciació per part d’altres infants i famílies de l’escola pot generar
situacions incòmodes i angoixants per a tots els afectats.
Sent conscients de la minoria que formen aquests nens dins el col·lectiu de l’escola, la
creació d'una comissió específica permet atorgar-los una major visibilitat i poder interactuar
de forma transversal amb totes les altres comissions de l’AMPA ja existents i que a més els
representi col·lectivament davant la Direcció.
Resumen acció desenvolupada
El balanç dels anys anteriors va llançar la necessitat de canviar d'estratègia i deixar de lluitar
amb projectes massa ambiciosos, donada la poca inclinació de l'escola cap a la inclusivitat.
En tot cas, com a assoliments mereixen destacar-se:
- haver constituït una Comissió Inclusiva
- despertar la consciència de la directora i fer certa pressió
Pel 2016, la Comissió va elaborar un pla menys ambiciós, a fi de:
- mantenir viva la Comissió Inclusiva
- atreure els pares de nens amb NNEE que no tenen contacte amb la Comissió
- conscienciar a TOTES les famílies de l'escola sobre la inclusivitat
La realitat va ser que durant el curs 2015-16 la Comissió va mantenir una activitat baixa i
més aviat passiva, ja sigui per la renúncia d'alguns dels seus membres, per falta de motivació
o per falta de temps de dedicació. No obstant això, ha buscat donar visibilitat complint un
rol de tipus divulgatiu, compartint informació relacionada amb la escolarització d'alumnes
amb necessitats especials. Entre les activitats i informacions divulgades pels canals de
comunicació de l'AMPA es van incloure:
- Nou decret sobre l'escola inclusiva: Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc
d'un sistema inclusiu
- Xerrada-Col.loqui "La USEE com a eix vertebrador de l'escola inclusiva", organitzat
per la l'Associació ASPANIAS el 17 de febrer al Centro Cultural Casa Elizalde
De cara al curs 2016-17, la Comissió es proposa, també, col·laborar amb el professorat
subvencionant cursos i/o tallers sobre la inclusivitat d'alumnes NEE.
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COMISSIÓ DE MENJADOR
(Miquel Martínez/ Mireia Curco/ Berta Maroto/ Olga Balletbó)
La comissió de menjador és una de les comissions més sensibles per raó del seu impacte
econòmic (al voltant d’un 70% del pressupost general de l’AMPA), la seva alta participació
(al voltant del 90% dels alumnes de l’Escola hi estan apuntats) i a la importància del seu
paper en la nutrició, la socialització fora de les hores de classe i el desenvolupament de bons
hàbits que té com a objectius. A continuació, farem una descripció del funcionament i
valoració del curs passat, i en funció d’aquesta, traçarem propostes i objectius a assolir en el
pressent curs.

1a.

FUNCIONAMENT GENERAL
Dades generals del servei
Durant el cus 2015-16, l’’empresa encarrregada del servei de menjador ha seguit
sent COBISA. L’assistència dels alumnes al menjador, respecte el total d’alumnes de
l’Escola ha estat al voltant del 90%. El percentatge d’alumnes inscrits al servei volta
també el 90%. Dels alumnes apuntats al servei, han fet us del mateix una mitjana de
gairebé el 95%. Dels no apuntats, han fet servir el servei de manera esporàdica al
voltant d’un 25%.
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)
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b. Horaris de menjador
Tal com és costum, hi ha hagut tres 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).
Horari P3 (a classe i sala annexa)
12.40
14.15h
15.00
Dinar
Migdiada (principi de curs) Recollida i classe
Pati (final de curs)
Horari P4 , P5
12.40
14.15h
15.00
Dinar
Pati (Activitats)
Recollida i classe
Horari 1er i 2on
12,40
13.10h
15.00
Pati/gimnàs/pista (activitats) Dinar
Pista (lliure) Recollida i classe
Horari 3er i 4rt
12,40
13.45h
15.00
Patí, gimnàs o pista (activitats)
Dinar Pista (lliure) Recollida i classe
Horari 5è i 6è
14.00h
15.00
Patí, gimnàs o pista (activitats)
Dinar Pista (lliure) Recollida i classe
c. Funcionament per espais
De cara al temps de lleure, per a poder córrer i fer activitats els nens han disposat, a
més a més dels dos espais a l’aire lliure (pati i pista) i el tancat (gimnàs) que eren
habituals, de la biblioteca i d’un aula de jocs de taula (que ha calgut ampliar a 2 cap
a final de curs). Aquest any, degut a les queixes de les tutores que es trobaven l’aula
desendreçada en arribar a les classes de la tarda, s’ha suprimit l’ús de les aules com a
espai de joc (ludoteca)
En cas de dies de pluja seguits, es compta amb el recurs de posar una pel.lícula al
gimnàs. Per tal d’evitar l’abús del recurs a una projecció i garantir la qualitat del
material audiovisual que se´ls ofereix, hi ha un protocol específic per aquesta
activitat redactat per la comissió i a l’abast de tots els pares (web)
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,
l’horari dels monitors s’allargà, des de les 15:00 fins a les 16:30.
Lleure en anglés
D’entre les activitats, val a destacar la inclusió d’un espai d’Oci dirigit en anglés.
Aquest espai compta amb l’assistència d’un monitor- monitora nadiu anglès o
americà. L’objectiu del mateix és familiaritzar els alumnes amb un lèxic bàsic i
pronunciació correcta de l’idioma. No té en cap càs cap ambició acadèmica o lectiva.
L’activitat s’ha desenvolupat d’acord a la disponibilitat d’aquesta monitora, que
enguany ha estat de 2 dies a la setmana, amb aturades a finals de Desembre, Març i
Maig. Pensem que caldria intentar assolir la continuïtat del servei durant tot el curs i
tindrem converses amb l’organisme que ens facilita el servei per tal d’intentar-ho. No
hi ha queixes pel servei, i la valoració general és positiva.
d. Mecanismes de control del servei
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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, amés d’un
conjunt d’accions destinades a tenir un millor coneixement del funcionament del
mateix per part de l’AMPA:
1)
Una bústia de correu electrònic per què els pares adrecin les seves
suggerències, consultes i queixes: menjadorconcepcio@gmail.com
2)
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
3)
A final de curs, difondre una enquesta de valoració del servei per part de
pares i alumnes
S’ha convocat la comissió per part de la direcció de l’Escola al Març per tractar el
tema de pacificar els jocs de migdia. La direcció de l’Escola no ha convocat aquesta
comissió ni a principi ni a final de curs per fer cap mena de valoració.
Amb la coordinació de monitores i l’empresa hi ha hagut una comunicació fluida i
constant, presencial o via email.
e. Quotes i modalitats del servei
L’AMPA contempla amb caràcter general dues modalitats d’inscripció al servei: 1Contracte per a tot el curs, abonat en quotes mensuals, modulades en una quota
més baixa pels mesos més curts (Setembre, Desembre, Abril, Juny) i una de més alta
pels mesos de més durada (la resta)
L’AMPA pot considerar altres quotes de pagament mensual quan es donin causes de
força major, com per exemple, l’escolarització compartida per alumnes d’educació
especial. No s’aplicaran quotes especials en d’altres casos com per exemple,
activitats extraescolars de caràcter voluntari realitzades a fora de l’Escola en horari
de menjador
2- Esporàdics, per alumnes que volen utilitzar el servei esporàdicament. Degut a la
dificultat de control dels tiquets que no es presentaven (calien controls successius
per part de professores, cuiner, monitores, secretaría i comissió), es va suprimir el
sistema de tiquets al Desembre, passant-se a facturar directament a final de mes les
assistències a menjador d’alumnes no inscrits al servei (de manera similar a com es
fa en el servei d’acollida). Entenem que això ha facilitat la tasca, no ha creat cap
conflicte i per tant continua com a sistema pel proper curs.
Cal entendre que, de manera ordinària, el servei de menjador es contracta pel curs
sencer. Això significa que es fragmenta la quota, però es contracta el curs sencer. El
motiu de fer-ho així és evitar que l’assistència al menjador baixi en els mesos curts i
facilitar el control del servei.
Com a conseqüència, llevat de causes justificades de força major, els alumnes de
quota han d’inscriure’s en el servei a principi de curs. Els alumnes que sense causa
justificada no ho hagin fet al Setembre, no podran fer-ho fins al Gener. La baixa del
servei ha de fer-se amb causa justificada i comunicant.la amb una antelació de 15
dies, cobrant-se el mes sencer vigent en el moment de la baixa. Un cop feta la baixa,
no es podrà donar d’alta en la resta del curs.
2a.

ESTONA DE MENJAR
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.
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-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. S’han suprimit
les jornades gastronòmiques on els nens tastaven plats típics d’altres països, doncs
calia adaptar els gustos de manera que es desnaturalitzava completament el sentit
de tot plegat.
-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, i s’ha fet un cop al
mes, aproximadament
b.
Objectius treballats durant el curs a l’estona del menjador
1) Atenció a les necessitats nutricionals dels nens de l’Escola amb un menú equilibrat i
variat
2) Comprensió de manera progressiva i adeqüada a l’edat dels nens de que:
1.
els aliments són necessaris per a crèixer i viure
2.
cal menjar de tot
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
3) 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.
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12.
13.
14.

c.

3-

No beure del mateix got que un altre.
Parlar amb un to de veu moderat.
Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a
l’hora de dinar.
15.
Recollir les safates amb ordre.
Valoracions
1) 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
2) per part de la comissió
- S’han atés les queixes puntuals rebudes.
- S’ha posat en marxa un plà d’assoliment de bons hàbits a l’hora de menjar per part de
les monitores
-S’ha realitzat l’enquesta de satisfacció amb el servei entre les famílies, amb molt baixa
participació però que reflexa una satisfacció generalitzada.
ESTONA DE LLEURE
a. Activitats dutes a terme:
1. Jocs dirigits, circuits, balls ,tallers, manualitats, teatre, olimpíades i ludoteca.
Accessible des de la web de l’Ampa es pot trobar el Plà d’activitats corresponent al
present curs.
2- Com a part d’un plà de “pacificació” de l’estona de lleure, s’ha posat en marxa un
aula d’escacs, dirigida als cursos de primària i assistida per un professor de l’Escola
d’Escacs de Barcelona. L’activitat ha tingut molt èxit i es proposa continuar-la el curs
que vé
3- Com a segona part del plà, s’han limitat per part de l’escola els jocs de pilota als
patis i l’Ampa ha adquirit joguines (volatins, trompos...) destinades a facilitar
alternatives a l’estona de joc .
b. Objectius treballats durant el curs a l’estona d’esbarjo
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.
13. 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:
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1- Les activitats:
1- 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. Els agrada
pintar, llegir i escoltar contes, fer manualitats...
2- Amb els grans hi ha diverses actituds, els que s’engresquen de seguida a fer les
coses i els que prefereixen el joc lliure o els jocs de taula.
2- Aspectes convivencials:
L’estona d’esbarjo al menjador constitueix un espai de risc especial pel que fa a
possibles males dinàmiques entre els alumnes, per la duració de la mateixa i per
l’absència dels professors. Tot i que no s’ha detectat cap situació especialment
conflictiva, des de la comissió recordem les monitores d’esbarjo que cal que tinguin
una especial atenció i una comunicació fluida amb les tutores que els corresponen, per
així detectar, anticipar-se i/o posar ràpidament en coneixement de les mateixes
qualsevol situació de conflictivitat entre els alumnes.
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COMISSIÓ DE MÚSICA
(Matteo Rivolta/ Andrea Rancaño/ Esther Munuera)
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 dels instruments i l’assegurança. Es van presentar
pressupostos de tres botigues diferents.
Assegurança d’instruments
La Comissió de Música ha continuat la seva tasca de gestió de les assegurances dels
instruments dels alumnes de les Big Bands, incorporant els nous alumnes de 3r i donant de
baixa els que van deixar l’escola (es manten l’assegurança dels ex alumnes sempre que hi
hagi un alumne germa a l’Escola i despres de petició dels pares). Es va estudiar la possibilitat
que un representant de l’asseguradora assisteixi a la reunió dels pares de 2n juntament amb
la Comissió de Música, però no ha sigut possible per que la reunió es va fer el mateix dia de
la reunió de l’Escola, i la comissió va ser avisada massa tard per poder comptar amb una
persona de l’asseguradora, cal probar cada any per que per els els pares de 2n pogui ser
mes clar.
Delegats 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 delsi
nstruments conjunta, assegurança dels instruments, premi Patxín, concerts, comunicació de
l’Escola a les famílies, etc.
Els delegats són l’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, aquest any no ha
sigut possible, peró es recomana intentar-ho cada any.
Un cop escollits els delegats del curs 2015/2016, la Comissió realitzarà una reunió amb tots
els delegats de músic.
- 2n Curs
Un cop la Comissió de Música realitza la reunió sobre la compra conjunta i l’assegurança
dels instruments de les Big Bands, el Delegat de Música realitzarà les llistes de pares
desglossades per botiga d’instruments (incloent marca, model, cost, comprador etc).
S’estableix una data límit per la compra conjunta que sol ser la segona setmana del juliol.
Abans d’aquesta data, el Delegat/da enviarà les llistes a la Comissió de Música que farà la
comanda a cada botiga. El mateix procediment s’aplica per a l’assegurança durant el mes de
setembre. Els pares enviaran al seu Delegat de Música les dades de l’instrument que volen
assegurar i aquest ho remetrà a la Comissió de Música. Els Delegats no poden donar d’alta
instruments a l’asssegurança: això correspon a la Comissió i al AMPA.
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- 3r, 4rt, 5è i 6è
Agenda de bolos: els Delegats de Música contactaran via mail els professors del Projecte de
Música per tal d’obtenir informació sobre bolos als quals podrien assistir els seus alumnes
(caldrà filtrar la informació tenint en compte l’hora i l’accés a menors d’edat). Els Delegats
enviaran aquesta informació a la Comissió de Música.
A part de la informació sobre els bolos, interessa saber si els professors han realitzat o
realitzaran alguna gira o si estan participant en un projecte que sigui d’interès.
Es recomana una comunicación pro-activa amb l?escola, sobre tot al principi del any
academic, per evitar, com ha passat al setembre 2015, que les familias siguin avisadas al
ultim momento del bolos de les Big Bands (recordem que al principi del Octubre del 2015 les
BB van tocar al Festival Jazz de Barcelona, peró la comunicació d’aquest bolo va arribar molt
tard a les families, adames les entrades del concert s’havien de pagar i aixó va provocar
problemes d’assistencia de les families. Tot plegat cal dir que el concert va ser un exit amb la
particpació d’en Chucho Valdes)
- 6è
Amb l’objectiu de potenciar la compra de segona mà, la Delegada de 6è crearà un llistat de
dades d’alumnes (prèvia aprovació dels pares) per tal de poder contactar-los en un futur en
cas que estiguin interessats en vendre el seu instrument. Aquesta llistà s’haurà de passar a
la Comissió de Música que serà qui contactarà amb els alumnes els anys següents.
El Delegat de Música de 6è, juntament amb el tutor del curs, s’encarregarà del regal del
Padrí del Premi Patxín. El regal de 2016 fou un quadre fet pels alumnes amb la col.laboració
d’en Dani Berdala que va ajudar a dissenyar el concepte del regal i a realitzar-lo amd els
alumnes. El Delegat s’encarregarà de supervisar que el regal estigui a temps, així com
d’embolicar-lo.
És necessari que l’Escola també tingui el mateix regal per tal que quedi al col.legi.
Premi Patxín
La Comissió de Música, amb els delegats dels cursos, i l'Escola es van encarregar 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 18 de juny es va celebrar la 9a edició i que va premiar Francesc Burrull, padrí de
les Big Bands durant aquest curs, per motius de salut el padrí no va participar en l'acte, el
Premi es va entregar a la Laura Simó (padrina del 2015). Van actuar les quatre Big Bands i
també la cantant premiada el 2015. També hi va haver una sessió final amb la participació
de tores les Big Band amb professors i la Laura Simó.
Els Delegats de Música s'encarregaran de garantir la participació d'al menys dos
acompanyants per cada Big Band el mateix dia de l'acte (vigilar i ajudar les Big Bands i
acompanyar-les a l'escenari quan sigui el moment de la seva actuació).
Al mateix temps els delegats asseguren la presència de pares i mares voluntaris per la
preparació, el muntatge i desmuntatge de la decoració de l'escenari i de l'escola. Aquest any
s'han demanat 5 voluntaris per curs des de 2n fins a 6è, dos el divendres a la tard
(preparació) i tres el dia de l'acte per acabar la feina i ajudar els membres de les Big Bands a
la preparació del concert i per vigilar els alumnes de les Big Bands.(Com va ser als darrers
anys, aquest any s'ha decidit que l'accés a l'escola només es permetia als membres de
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les Big Bands, als membres de la comissió i voluntaris del dia, i a les persones de l' AMPA
que treballaven en feines relacionades amb el premi).
La jornada es va desenvolupar sense problemes, gràcies a la participació dels pares/mares
voluntaris/es. Es va fer una reunió amb els delegats de cada classe per explicar-los com
s'havia de desenvolupar 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
recuperar tot el material i van començar la preparació de la jornada. El dissabte a les 9 hores
més voluntaris van col·laborar per acabar la decoració i la preparació de l'acte.
Aquest any s'ha demanat al Districte de l'Eixample de tancar el Carrer Bruc durant el dia de
l'acte, després d'una comunicació molt fluida amb el regidor i el departament tècnic del
Districte s'ha arribat a un compromís: es va decidir tancar un carril del C/Bruc entre
C/Valencià i C/Aragó per tant de poder muntar l'escenari a la vorera del c/ Bruc davant de
l'entrada de l'Escola.
Premi Patxín/ Projecte de Disseny
Més a més, aquest any vam comptar amb el Projecte de Disseny (que es fa cada any)
específicament concebut per al Patxín. Es van tenir unes reunions amb la Bet Cantallops i els
alumnes del IED per tal de conèixer les necessitats de l'acte i poder dissenyar un pla d'acció
per poder solucionar uns problemes i poder donar a l'acte una imatge correcta. Es va
treballar l'aspecte estètic (Disney i decoració dels espais del escenari i de tot l'espai
interessat pel Premi), els camins que els músics han de seguir per entrar/sortir de l'escenari.
Es va dissenyar una coberta per donar ombra a la zona de assistència, ja que l'any passat va
ser una de les coses que va ser necessari millorar.
El dia de l'acte la meteorologia no ens va acompanyar i al matí del 18 es va decidir, per part
de la Comissió de muntar l'escenari i les decoracions al vestíbul de l'escola, com que la pluja
podia causar problemes a l'equip de so i als instruments.
Es va reorganitzar tot l'espai, i no es va muntar cap tarima a dins de l'Escola. Es va parlar al
matí amb els tècnics de l'ajuntament/districte i els tècnics de l'equip de so per assegurar
l'èxit de l'acte.
El material del projecte de Disseny en col·laboració amb el IED és encara disponible a
l'Escola, per poder utilitzar-ho als anys vinents.
Encara que l'acte es va celebrar a l'interior, el Premi Patxin va ser un èxit, gràcies a la
col·laboració entre Comissió, Pares i mares voluntaris, Delegats de Música i Escola.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 de l'any
següent es va realitzar la justificació de despeses de la subvenció davant la mateixa entitat.
Projectes a desenvolupar
Des de la Comissió proposem crear un nou banc dels instruments de l'AMPA, no és una idea
nova, però cal pensar-la i plantejar-la a l'Escola. Plantegem buscar fons i aportacions en
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associacions, fundacions i / o entitats privades. L'objectiu d'aquest banc és que les famílies
que tinguin dificultats econòmiques puguin accedir als instruments 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 dels instruments.
Recomanacions
Aquest any ens anem trobar que la comunicació entre l'Escola i la Comissió no va ser gairebé
fluida per diferents motius. Recomanem que es mantinguin reunions
trimestrals amb direcció per estar informats de les possibles novetats sobre del projecte.
També és important perquè les famílies estiguin informades en tot moment dels bolos i de
les actuacions de les BBs. Es recomana demanar al principi del curs pels concerts del
trimestre per evitar situacions de conflicte que es poden evitar.
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COMISSIÓ DE RECICLATGE DE LLIBRES
(Andrea Condeza, que va ser rellevada per Soraia Balelo i Elena Esteban al maig 2016)
La Comissió de Reciclatge de Llibres es fa càrrec del “PASSA’M. Projecte de reutilització i
socialització de llibres de text i lectura”
Antecedents i normativa
El curs 2015-16 ha estat l’onzè any en que venim realitzant amb èxit aquest projecte que
integra tots els llibres de text del cursos 3er a 6è de primària, excepte els llibres de fitxes i
l’agenda (fungibles), que els ha d’assumir cada familia.
No es recicla el material d’educació infantil perquè tot és fungible. Al primer cicle de
primària, només es reciclen els llibres de música i lectura.
El projecte Passa’m és costejat per totes les famílies que s’hi acullen mitjantçant una quota
anual per a tots els alumnes de l’escola. Cada alumne fa una aportació durant tota la seva
vida escolar, de fins a nou anualitats. Aquest sistema no només permet repartir més la
despesa familiar per aquest concepte sinó que la totalitat d’aquestes nou anualitats no
superen l’import d’un lot de llibres d’un curs de cicle mitjà o superior.
La quota s’ha calculat per tal que el sistema pugui autofinançar-se, i variarà cada any en
funció de diferents factors: canvis i renovació de llibres, increment de preus de les
editorials...
Actualment, la quota es de 18€ per nen/a, i 15€ per nen/a pertanyents a famílies nombroses
i monoparentals.
Calendari d’activitats curs 2015-16
Maig:
- La voluntària Andrea Condeza Ferreira transfereix el Projecte Passa’m a un nou
equip, format per la Soraia Balelo i l’Elena Esteban, amb l’objectiu de donar-li
continuitat als anys següents.
Juny:
- El claustre decideix els llibres que s’han d’utilitzar el curs vinent i es comunica a la
comissió de seguiment, que en fa la comanda a la distribuidora en el cas que canviïn.
- Retorn dels llibres utilitzats durant el curs per els alumnes.
- Les mares i pares voluntaris preparen els llibres per al curs vinent (revisar, folrar,
grapar, e quetar,...). Aquest any, s han fet grups treball de tarda per la disponibilitat
dels integrants del Passa’m. S’han fet crides mitjançant delegats i per la web de
l’AMPA, i l’assistència ha estat alta, positiva i productiva.
Juliol:
- Es demana i recepciona parts dels llibres i material fungible comprat. Es fa la despesa
de les factures per veure el que ha de pagar cada familia per curs.
Agost:
- S’envien els correus a les famílies notificant els dies en què es distribuirán els llibres
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al setembre i l’import que hauran de pagar pel material fungible i agenda escolar. Es
recorda a les famílies que no s’entregaran els llibres si no justifiquen l’ingrés del
material. Així mateix, les famílies amb deutes importants a l’AMPA, i que no
mostressin voluntat de solucionar el problema, no participaran en el projecte.
Setembre:
- Es fixen 2 dies per al repartiment de lots a les famílies. No s’entreguen llibres del
projecte sense el justificant de l’ingrés del material fungible i de la quota de
reciclatje.
- Es resolen les incidències.
- Es fa inventari dels llibres que queden.
- Es realitza la memoria del projecte.
- S’aprova la mémoria en Consell Escolar i es justifica la subvenció rebuda.
De cara al curs 2016-17, no s’ha canviat cap llibre dels que entren en reciclatge, per tant tots
els llibres s’han reutilitzat.
Per una altra banda, s’han recollit llibres provinents d’una altra escola, l’Escola Miralletes,
que ja no utilitzen, i per tant s’ha ampliat l’estoc de llibres, possiblitant, per tant, la
renovació dels llibres que estiguin més fets malbé. En concret, s’han recollit els llibres de
Llengua Catalana i Castellana de 5èi 6è de Primària.
Ingressos i despeses del projecte
Ingressos:
- Subvenció del departament d’educació
- Quotes
- Material fungible i agenda per part de les families
Despeses:
- Compra de les agendes escolars
- Quaderns d’exercicis de tots els cursos
- Material per a la recuperació de llibres (etiquetes, plàstic, cinta adhesiva, altres…)
[consultar amb Comissió d’Economia per els imports finals correspondents al curs 2015-16]
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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.
Durant el curs 2015-2016 les accions més importants de la Comissió han estat:
- XARXA d’AMPA de l’EIXAMPLE
1_ACCIONS REIVINDICATIVES
-Participació en els actes de defensa de l’Escola Pública i reivindicació de més
places d’Escola Pública al Districte
Les AMPA de l’Eixample vam elaborar fa dos anys un mapa escolar en què es posava
de manifest que el Districte és un dels més deficitaris en places d’escola pública.
Aquesta manca de places ha estat particularment sagnant en la darrera preinscripció
i inscripció. Hem recolzat l’Agrupació de Famílies sense places a la pública que s’ha
creat aquest any després d’anys de reproducció de la mateixa problemàtica.
- Reivindicació Institut Angeleta Ferrer. Les places públiques de secundària també
són deficitàries a l’Eixample. L’AMPA de l’escola de la Concepció ha assistit a les
diferents trobades amb els representants del Consorci de l’Educació i del Districte en
què s’ha manifestat la necessitat de la creació del nou Institut ja que el dèficit
endèmic de primària s’ha anat traslladant als cursos superiors.
- Pre-inscripció 2016 a curs P3: Recolzament a les 5 escoles que van haver de crear
cursos “bolets” (Els Llorers / Ramon Llull / Fructuós Gelabert / Auró i Tabor).
http://escolaconcepcio.com/index.php/2016/05/02/els-bolets-de-les-escolespubliques/
- Manteniment del projecte de música a l’Escola de la Concepció. Les AMPA de les
escoles que pertanyen a la Xarxa han manifestat el seu suport a l’AMPA de La
Concepció en la seva reivindicació per a que es mantingui el Projecte de Música de
l’Escola.
2_ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE CIUTAT
- Projectes de microurbanisme al voltant de les escoles de l’Eixample
Aquest va ser un projecte comú entre la Xarxa d’AMPA (amb la participació de les escoles
Ramon Llull, Concepció, Fructuós Gelabert i Ferran Sunyer i l’Institut Balmes), l’Institut
Europeo del Design IED i el Districte de l’Eixample.
El projecte consistia en estudiar com es poden urbanitzar els voltants de les escoles per a
respondre a usos socials i de lleure que millorin els entorns de les escoles.
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El dia 5 de maig de 2016, a la seu de l’IED, es va fer la presentació final dels projectes de
micro intervencions en els entorns de les escoles, amb l’assistència del Conseller tècnic Toni
Coll.
- Projectes dels espais del Premi Patxín
Amb els estudiants del curs d’Espais Urbans de l’IED i els alumnes de 1er i 2on de l’Escola de
la Concepció es va realitzar un projecte de disseny dels espais del Premi Patxin. Es va
treballar per grups que van dissenyar:
-Escenari
-Backstage
-Recorreguts
-Ombres
-Gràfica i senyalètica
- Projecte “Escola Nova s21”
Des de la Comissió, a través de la gestió de Mireia Trias, es va informar a la resta de l'AMPA
sobre aquest projecte d'innovació pedagògica, recolzat per la UNESCO, amb la intenció de
participar com a escola pilot. Com el sol·licitant ha de ser l'escola, que s'inscriu a una
convocatòria oberta (última: 15 juliol 2016), l'AMPA només va fer de nexe amb direcció de
l'escola a fi de donar-li més informació i fer-li saber sobre l'interès de les famílies. Finalment,
l'escola va decidir no presentar-se.

Les qüestions que hi ha ara (a data del 15 de setembre de 2016) sobre la taula per aquest
curs són:
-

-

Retallades. Les places de pública suprimides han estat moltes més que a la
concertada. A l’Eixample, de nou, som deficitaris de places públiques.
Renovació pedagògica. Les escoles més demandades són les que es basen en nous
sistemes pedagògics. La nostra, encara té molt per fer. I ens podem recolzar en les
que ja ho fan per a millorar-la.
Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample: ens demana que participem en els
actes i debats per a la pacificació del carrer Girona.
Reivindicacions pendents: Institut Angeleta Ferrer, creació de noves escoles
públiques per a respondre a la demanda creixent (malgrat que baixi la natalitat).
Accions conjuntes amb la Xarxa d’AMPA per al manteniment del projecte de música
de l’escola.
Cal actualitzar les dades que consten a FAPAC en relació a l’escola. Com que Bet
Cantallops vol anar deixant paulatinament la Comissió caldria trobar un representant
nou que fos capaç de seguir mantenint la representació de l’Escola a la Xarxa i a
FAPAC.
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SUBVENCIONS
1_Ajuntament de Barcelona
Convocatòria: Realització de projectes, activitats i serveis de districte i ciutat any 2016
Dates convocatòria: 28 desembre 2015 – 21 gener 2016
Projectes presentats:
1.- “VINE A L'EXTRA. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS” (Comissió AAEE)
ATORGADA – Import: 1350€ (es sol.licitaren € 10.000)
3.- “PASSA’M. PROJECTE RECICLATGE DE LLIBRES” (Comissió Reciclatge de Llibres)
ATORGADA – Import: 500€ (es sol.licitaren € 3.000)
3.- “IX PREMI PATXIN. APADRINAMENTS BIG BANDS DE L'ESCOLA DE LA
CONCEPCIO” (Comissió Música)
ATORGADA – Import: 750€ (es sol.licitaren € 750)
4.- “DISSENY A LA ESCOLA. UN ESCENARI PER AL PATXIN” (Comissió Relacions
Institucionals/ Bet Cantallops)
ATORGADA – Import: 500€ (es sol.licitaren € 1.300)
Comparatiu anys anteriors
2015
Atorgades:
- Disseny a l’escola (Import: 500€)
- Activitats Extraescolars (Import: 1.500€)
- Apadrinament Big Bands (Import: 750€)
- Passa’m. Projecte Reciclatge de Llibres (Import:
500€)
- Pla estratègic per la inclusió i la integració
(Import: 500€)

2014
Atorgades:
- Premi Patxín (Import: 682€)
- Activitats Extraescolars (Import: 1.500€)
- Projecte Reciclatge de Llibres (Import: 500€)

Denegada:
- La Biblioteca. Un món de recursos

Denegada:
- Menjador

2_Beca “EDUCAR CREANT 2016-2017”
- Atorgant: Fundació Jaume Casademont
- S’atorguen: 2 beques de 3.000€ cadascuna
- Objecte de la Convocatòria: Les BEQUES EDUCAR CREANT persegueixen l’aplicació, en el
marc dels centres docents, de projectes de recerca, assaigs pedagògics o experiències
didàctiques que reflecteixin amb tota la fidelitat possible el gran potencial amb què les
arts poden contribuir al desenvolupament dels infants i dels joves. Així mateix, que la
seva incorporació a la formació d‘infants i joves esdevingui un factor de canvi i
transformació social.
- Projecte presentat: “Dissenyem i guarnim un carrer de Gràcia de forma creativa,
col·laborativa, interdisciplinària i intergeneracional” (Comissió Activitats Extraescolars)
- Resolució: juny 2016 // NO SELECCIONAT
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RESUM SITUACIÓ FOTOCOPIADORA
-

Al Consell Escolar del 16 de febrer de 2016, l’escola va fer una proposta a l’AMPA
sobre l’ús de la fotocopiadora de Blanc i Negre (la que hi ha al despatx de l’AMPA a
l’entrada de l’escola).
o L’escola acabarà de pagar les amortitzacions de la fotocopiadora al juny, i
també es venç el contracte de “manteniment” amb l’empresa de serveis.
o L’escola proposa passar la fotocopiadora a l’AMPA, i que a partir del curs
2016-2017, l’AMPA pugui fer servir la fotocopiadora lliurement (només
l’AMPA, l’escola no l’utilitzaria). L’AMPA hauria de fer-se càrrec de totes les
despeses associades a les fotocòpies i de possibles reparacions.
o L’escola explica que hi ha una despesa important de fotocòpies i paper. Que
han intentat controlar i limitar les fotocòpies, i que tot i així, la despesa
augmenta.
o L’AMPA accepta passar a gestionar la fotocopiadora

-

L’escola també fa una proposta de repartició de despeses de la fotocòpia,
corresponents a les fotocòpies fetes per MesQSport i Cobisa, i de la despesa de
paper (requadre de sota)
L’AMPA paga la totalitat del deute (648,56€) a l’escola amb data de 13/6/2016.
Queda pendent negociar amb MesqSport i amb Cobisa com els hi facturem les
despeses de fotocòpies del curs anterior, i com s’estableix el cobrament de les
despeses del curs 2016-2017.

-

RESUM despesa feta per l’escola que correspon a l’AMPA:
Toner i master multicopista: 609,35+127,96 d’IVA (737,31€)
Fotocòpies (sense part proporcional del pagament de la màquina): 168+35,28 (203,28€)
Paper: 120,60+25,32 (154,92)
Total amb IVA: 1095,51€
Despesa feta per l’AMPA del darrer dipòsit de paper: 536+112,56= 648,56€
1095,51-648,56=446,95€
Deute: 446,95

Barcelona
23 de setembre de 2016
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