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PRESENTACIÓ PRESIDÈNCIA
L'any escolar 2016-2017 ha estat el nostre primer any com a AMPA. Vàrem començar amb el
curs ja iniciat i per tant hem treballat amb l’herència dels pressupostos de l’AMPA anterior.
Aquest primer any ha servit per conèixer les diferents comissions i els seus responsables.
Algunes d’elles segueixen amb els mateixos responsables que hi havia amb la Junta anterior
i d’altres han canviat, ja fos perquè la comissió en sí ja feia temps que necessitava un relleu,
o perquè alguns dels membres de l’actual junta formaven part abans d’alguna comissió.
Per poder fer un seguiment específic de les comissions es va decidir que cada membre de la
Junta seria el responsable de dues o tres d’elles. En aquest sentit la nostra feina s’ha centrat
sobretot en fer un seguiment i recolzament de les tasques que aquestes duen a terme.
Hi havia dos objectius principals sobre els que treballar aquest curs passat: la continuïtat del
Projecte de música i la reactivació de les ajudes i la Comissió inclusiva. Tots dos objectius
continuen estant sobre la taula. Pel que fa al Projecte de música, hi ha un equip negociador
que va gestionar i fer les reunions pertinents durant el curs passat. Aquests van demanar un
relleu a final de curs i aquest nou equip negociador ja està actiu des d’abans de l’estiu. Des
de la junta anem reunint-nos amb ells i coordinem les accions que aquests i l’escola pensen
que podem fer per avançar en l’assentament del Projecte de música.
Una d’aquestes accions i potser la més visible pels nens i comunitat de pares i mares ha
estat l’organització del premi Patxín amb un format especial pel seu 10è aniversari.
Pel que fa a la reactivació de la Comissió inclusiva, aquesta tot just comença a donar els seus
fruits. El curs 2016-17 ha servit per trobar-ne el relleu, fer un estudi de necessitats i estudiar
amb l’escola cursos de formació en la matèria. Aquest proper any, ja s’han inclòs als
pressupostos una sèrie d’accions en aquest sentit.
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 representants de l'AMPA al Consell Escolar, la Presidenta i/o algun altre representant
de la Junta han assistit a totes les reunions de Consell (4 durant aquest curs escolar), i han
transmès 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 s’ha reunit cada primer dilluns de mes. Aquestes reunions són obertes a
tots aquells pares que ho desitgin. 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.
En resum ha estat un curs de iniciació per a la nova junta i com a tal molt engrescador i
alhora amb moltes dinàmiques a millorar. Aquest proper curs l’agafem amb més serenor i
empenta!
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COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(Jordi Zubelzu/ Carmen López-Quintana)
ACTIVITATS OFERIDES
Durant el darrer curs 2016-2017 es van oferir les següents activitats:
●
●
●
●
●
●
●

Futbol, bàsquet, gestionades pels monitors de Mésqsport.
Teatre musical I Dansa, per la companyia Lazzigags
Circ, amb el Joselito
Tecnociència per LabClub
Cinema, amb Digital Films
Judo, amb el Miquel Guiu de Club Condal
Piscina, a Maristes I Club Natació Barcelona

GRAELLA

HORARIS
Els horaris han estat es habituals de 16:30 a 17:30/18:00. En el cas de la piscina de CNB
donat el temps de trasllats en autocar l’activitat finalitza a les 18:30 els dilluns.
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PREUS
El cost de les activitats pel curs 2016-2017 ha estat de 31 euros / mes. Les activitats que
usen materials especials o fan mostra/jornada a final de curs tenen una quota anual de 30
euros.
Les activitats amb aquesta quota anual són: les esportives amb competició, teatre, dansa,
cinema i tecnociència.
ACOLLIDES
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.
INSCRITS
Durant el curs 2016-2017 el nombre d’inscrits ha estat aproximadament 220, comptant
que si un nen/a fa 3 activitats diferents, compta com 3 inscrits.
ENQUESTES
Durant el curs s’ha realitzat una enquesta dirigida a les famílies, nens i nenes incloses per tal
d’avaluar el nivell de satisfacció amb les activitats i obrir un espai de comunicació amb les
famílies. A l’enquesta han participat 55 famílies d'un total de 292 inscrits.
La puntuació de cada activitat ha sigut la següent:

Bàsquet i Cinema no van tenir prou puntuacions.
L’enquesta també va mostrar el malestar d’algunes famílies amb l’activitat de futbol quan
plou, ja que ha sigut un any que ha plogut molts dilluns i l’activitat s’ha anul·lat.
PORTES OBERTES i MOSTRES FINALS DE CURS
Per tal de fer conèixer les noves activitats i donat la importància d’aquestes en les etapes
infantils s’han fet portes obertes al finalitzar el primer trimestre en totes aquelles noves
activitats de la cicle infantil com ara Dansa, Judo i CNB.
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Les mostres final de curs s’han desenvolupat al finalitzar el curs, durant el mes de juny a
diferents espais en funció de l’activitat:
· Teatre:
- Des de P3-2n a la Casa Elizalde
- Des de 3er-6è l’Auditori de l’Escola Ramon Llull
· Dansa: Tots els cursos al vestíbul/Gimnàs de l’Escola durant diferents dies.
· Circ : Al vestíbul de l’Escola
· Judo: Gimnàs de l’Escola
· Cinema: Cinemes Girona
· Piscina CNB: CNB
GRAELLA 2017-2018
La graella provisional pel curs 2017-2018 és la següent:

NOVES ACTIVITATS 2017-2018
De les noves activitats proposades, tant sols Videojocs pels cursos 3er-6é impartida per
LabClub s’ha consolidat. També s’ha obert dansa per P3.
Judo per nens de 1er i 2 on i Circ per nens de 3er no han tingut prou inscripcions i s’ha hagut
d’anul.lar.
Després d’un any de prova amb l’activitat de piscina al CNB, s’ha decidit abandonar piscina
Maristes i concentrar l’activitat de piscina al CNB.
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COMISSIÓ AUDIOVISUALS
(Lluïsa Cuchillo)
Presentació i situació actual
Des de fa 10 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'AMPA 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.
Aquest curs 2016-17 ha estat el darrer amb voluntaris a la comissió que ara ha quedat
buida. És urgent i molt important trobar voluntaris per a filmar les actuacions de les big
bands ja de cara les audicions del primer trimestre.
Pendent: edició del darrer premi Patxín
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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.
Durant el curs 2016-2017 es va inaugurar la biblioteca amb un “Berenar Literari” a càrrec de
la Comissió de Biblioteca de l’AMPA que va tenir una gran acollida per part de les famílies i es
va escollir el Dinobi com a mascota de la Biblioteca.
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 el juny. El 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.
*** Hem de reunir-nos amb la Gemma per tal que ens posi al dia de l’estat d’aquestes tasques ja
que no ens han requerit per a continuar ajudant en aquests temes.

IV. TREBALLS PENDENTS I ESTAT
-

Sant Jordi, comissió integrada per Sara Louro i Vanessa Facho. Estem pendents de reunirnos amb la Gemma per poder coordinar la celebració d’aquesta festa. De moment, ens han
avançat que necessitaran la nostra ajuda i que volen donar una rellevància especial al Dinobi.

-

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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-

Xerrades
Activitats que fomentin l’hàbit de lectura entre els nens. Organitzar contacontes, organitzar
visites d’il.lustradors i autors
Ús de l’espai en hora de menjador. Zona d’estudis, zona de jocs de taula.
Biblioteques d’ Aula. Necessiten millora?
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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.
David Camí per actualitzar les imatges i vídeos de Googleplus i Youtube.
David Martínez per l’elaboració de cartells.
A partir d’aquest nou curs, Blanca Comajuncosa i Mireia Ibars s’incorporen a la comissió per
a realitzar les tasques relatives a la web.
Durant el curs 2016-2017 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.
Manteniment i actualitzacions de la nova pàgina web de l’AMPA:
http://escolaconcepcio.com/
Actualització de la documentació i web referent a:







Graella extraescolars del curs
Incorporació Big band de tercer i baixa Big band de sisé.
Renovació de les fotos de les bigbands realitzades per Mireia Biosca.
Actualització monitors de menjador
Actualització dels documents de descàrrega
Actualització dels documents sobre el Patxín

Seguint amb la dinàmica establerta el curs passat, la Comissió de Comunicació s’ha
encarregat de fer la tasca d’enllaç amb l’escola i l’AMPA 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. La comissió també s’ocupa de l’enviament de les newsletter.
Xarxes Socials:
L’Olga Suanya ha estat l’encarregada de donar visibilitat al projecte de música a través del
twitter @petitsmusics.
Disseny de l’Agenda pel curs 2017/18:
Donant suport a la Comissió de Reciclatge de Llibres i la de Biblioteca, s’ha personalitzat
amb un disseny propi l’agenda que l’escola encarrega a una editorial.
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El protagonista de l’agenda és el Dinobi, a partir de les fotos realitzades per Magda Timoner
i facilitades per l’escola.
Campanya en Defensa del Projecte de Música:
Conjuntament amb les comissions creades per a la defensa del Projecte de Música, la
Comissió de comunicació s’ha ocupat de la creació de la página www.sentiulamusica.cat per
explicar el projecte i l’elaboració de la página change.org per a la recollida de signatures
https://www.change.org/p/sentiu-la-música (4636 signatures).
També amb aquest objectiu, s'ha inciat la recollida de tot el material i documents necessaris
per a realitzar un llibre que pugui documentar i reivindicar el projecte i els 25 anys des del
seu inici.
Premi Patxín:
Elaboració dels materials gràfics per al 10è Premi Patxín, en el seu 10è aniversari amb uns
banners genèrics especials que s’han el·laborat per a que les nostres Big Bands els puguin
utilitzar a l’escenari durant els concerts al llarg del curs.
Difusió del 10è Premi Patxín al mitjans de comunicació.
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COMISSIÓ FESTES
(Sol García Galland)
Seguint el calendari d’activitats festives dels anys anteriors, durant el curs 2016-17 la
comissió va organitzar les següents activitats:
CASTANYADA 2016
Divendres 28 d'octubre de 2016 – de 17:00 a 18:30
Pati
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. En Ramon va cuinarnos les castanyes. Les activitats extraescolars es van dur a terme amb normalitat.
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 + voluntaris per
muntatge/ desmuntatge, recollida, etc, per la tarda (16:30-18:00)
- Activitat organitzada juntament amb la Comissió Menjador, que avisa a Cobisa/Ramón
- Coordinar amb Comissió AAEE per les activitats que es fan al pati els divendres
DECORACIÓ DEL VESTÍBUL + PICA-PICA
Dissabte 26 de novembre de 2016 – d'10:30 a 14:00
Vestíbul
Col·laborador: Dani Berdala (artista, pare 6é)
La decoració d'aquest any va ser dedicada a la rumba catalana, eix transversal durant tot el
curs. El vestíbul de l’escola es va decorar com una plaça del barri de Gràcia. Les famílies
varen portar garlandes de colors i cartrons per confeccionar guitarres, que es va afegir a les
decoracions creades pels nens amb el seus tutors de cursos.
La col·laboració de les famílies va ser molt bona, amb una alta participació de famílies,
aprox 60-70 persones entre adults i nens. En acabar i com és costum, es va oferir un picapica.
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:
HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/106762357425376249903/POSTS/VARHZJHXWFA
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CARNAVAL 2017
Divendres 24 de febrer de 2017
Decoració façana + xocolatada pati
Col·laborador: Dani Berdala (artista, pare 5é)
-Decoració façana
La decoració de la façana de l'escola 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.
Enguany, inspirat en el eix transversal de la rumba catalana, la proposta va ser disfressar la
porta principal de l’escola com una guitarra gegantesca, punt de sortida de la rua dels nens.
-Xocolatada:
Una vegada acabada la rua dels nens al carrer, al pati es va celebrar la xocolatada per a totes
les famílies. Com ja és costum, Cobisa va oferir-nos la xocolata calenta i els melindros, i les
famílies van aportar pastes, pastissos i fruita tallada per sucar.
Les activitats extraescolars de divendres es van dur a terme amb normalitat.
A tenir en compte:
- Informar prèviament a direcció de l’escola per confirmar la xocolatada al pati
- Coordinar amb Dani Berdala (o altra pare voluntari qui coordina la decoració de la
façana) les necessitats de materials i dia/hora del muntatge (generalment, el dijous previ
a la tarda)
- Coordinació amb Comissió de Comunicació per fer disseny del cartell i difusió via web
per convidar a la xocolatada i fer crida de voluntaris
- Coordinació amb Comissió de Menjador, que avisa a Cobisa Ramón
- Coordinar amb Comissió AAEE per les activitats que es fan al pati els divendres
Per veure imatges del Carnaval 2017:
https://plus.google.com/106762357425376249903/posts/KGBdkUVrwEF

FESTA DE LA RUMBA 2017
Divendres 28 d‘abril de 2017
Festa amb DJ Txarli Brown
-Festa de la rumba
Divendres, a les 16:45 es va celebrar la festa amb un berenar i sessió de Dj amb música de
rumba. Va coincidir amb la mostra de projecte dels garrotins i la inauguració del Dinobi, la
mascota de la biblioteca
-Berenar:
Un cop els pares van recollir els nens de l’escola, es va procedir a muntar les taules amb el
berenar, que va comptar amb l‘aportació per part dels pares de pica-pica i refrescs.
Les activitats extraescolars de divendres es van dur a terme amb normalitat.
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A tenir en compte:
- Va ser una activitat independent a l’organitzada per l’escola del Dinobi i les paradetes
per recaptar diners per part dels nens de cinquè.
- Coordinació amb Comissió de Comunicació per fer difusió via web i disseny de cartell, i
convidar a la festa i fer crida de pares per portar menjar.
- Coordinació amb muntatge d’equip de música amb DJ.
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COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
(Elena Esteban, Mariana Prada de Alda, Sandra Vives)
Durant el curs 2016-17 es fa un relleu en les referents de la Comissió: deixen la Comissió la
María Ruiz i la Soledad Sanoja i cap a mitjans de curs s’incorporen la Sandra Vives i la
Mariana Prada de Alda. Cap a finals de curs s’afegeix, també, l’ Elena Esteban.
Davant el relleu es planteja donar una visió més àmplia a la comissió inclusiva i es treballa
en definir els nous objectius :






Avançar en la col.laboració comissió inclusiva i escola.
Establir contactes amb altres comissions d’inclusiva del barri.
Sensibilitzar les famílies en aspectes de criança-desenvolupament.
Oferir a l’escola propostes d’activitats per sensibilitzar l’alumnat vers la diferència.
Gestionar els recursos necessaris per l’ alumnat amb NEE en aquelles activitats en
què l’escola faci la demanda o bé en activitats extraescolars.
 Oferir a les famílies l’assessorament necessari en cas que ho sol.licitin per tal
d’informar sobre circuits assistencials, ajuts públics, tractaments privats…
 Actualitzar continguts de la web de l’ AMPA referents a la comissió.

Activitat realitzada
S’especifica l’activitat realitzada des de l’incorporació dels nous membres de la comissió:
 La tasca principal, més costosa i encara no finalitzada ha anat enfocada a crear un
comissió activa i motivada en tirar endavant nous projectes.
L’objectiu és poder crear un grup on estiguin representades les famílies de nens amb
NEE, professionals del sector, famílies sensibilitzades pel projecte.
 El 30 de Març s’organitza la Xerrada – Taller: El bullying: una responsabilitat de
tothom. Taller de prevenció i atenció de la violència entre iguals”, dins el Pla de
Formació a les famílies de l’ Institut Municipal d’ Educació (IMEB)
Es fa divulgació entre les famílies ,es convida al Claustre de l’ escola i es gestiona
servei d’acollida per aquelles famílies que ho necessitin.
Finalment assisteixen aproximadament 35 persones, amb una participació força
activa en el debat obert.

 Segons resolució de la Conselleria d’ Ensenyament publicada el Març de 2017 al Diari
Oficial de la Generalitat s’estableix que tots els centres educatius hauran de
dissenyar un pla de convivència que actuï en la prevenció de la conflictivitat i
l’assetjament escolar.
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Des de la Comissió es realitza una revisió de diferents plans proposats i es proposa a
l’ AMPA oferir el Programa TEI : Tutoria entre iguals.
Programa creat per Angel González Bellido el 2002, coordinador del grup
d’investigació de l’Institut de Ciències de l’ Educació (ICE) de la Universitat de
Barcelona (UB).
Queda pendent d’aprovar per part del Claustre de l’ Escola.
 Es realitza un primer contacte amb la Direcció de l’ Escola per tal de fer una trobada
escola-comissió on poder explicar el relleu dels referents de la comissió i els nous
objectius plantejats.
S’acorda data pel Juliol 2017 però finalment es posposa per l’inici del nou curs 201718.
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COMISSIÓ DE MENJADOR
(Marian Seira/Berta Maroto/Miquel Martínez)
1. Valoració de l'estona de menjador
1.1. L'organització i distribució de grups ha funcionat correctament?
Tant l’organització com la distribució dels grups ha funcionat correctament. Hi ha un
problema d’espai, ja que l’escola és petita, i per tal de distribuir els infants el màxim possible
per evitar aglomeracions, al pati es fan un seguit d’activitats com biblioteca o escacs (en el
cas del segon torn) de caire opcional.
El primer torn no té tants problemes d’espai ja que es distribueixen al pati de baix i al
gimnàs, fet pel qual només coincideixen els 4 cursos junts mitja hora al pati.
S’han seguit les pautes adequadament excepte els dies que ha plogut, que hem seguit el pla
de pluja. S’han seguit correctament les activitats programades.
1.2. Quins objectius s'han treballat al llarg del curs ?
Es treballen els objectius principals per tal d’adquirir uns bons hàbits:
-Hàbits higiènics: rentar-se les mans abans i després de dinar, utilitzar el tovalló, no menjar
amb les mans, evitar aliments que caiguin al terra...
-Hàbits alimentaris: menjar amb autonomia i a un ritme adequat, menjar tots els tipus
d’aliments encara que no agradin, no jugar a l’hora de dinar, seure bé a la cadira...
-Hàbits socials: respectar als companys i als monitors, respectar l’ordre de les files i el silenci
que hi ha a l’escola, utilitzar un llenguatge respectuós, acceptar les regles i normes, mostrar
una actitud participativa, tenir empatia amb els altres...
1.3. Quins no s'han assolit? Per què?
Pel que fa al primer torn, els objectius de caràcter social com el companyerisme i l’empatia
costen molt d’assolir i s’han de continuar treballant. Respecte al segon torn, en general els
hàbits alimentaris com seure bé a la cadira, utilitzar un to de veu adequat per l’estona de
dinar o utilitzar el tovalló (la majoria no el porten) són els que s’han hagut de treballar més i
no estan del tot assolits.
1.4. Quines propostes faries de cara al curs vinent?
Els tovallons de roba s’haurien de canviar per tovallons de paper, ja que molts alumnes no el
porten i els de paper són molt més higiènics.
Mantenir l’activitat d’escacs, ja que ha funcionat molt bé.
2. Valoració dels espais :
2.1. Creus que els espais són correctes? En ser una escola petita, hi ha pocs espais per
poder dividir els cursos, però, tot i així, ens adaptem el millor que podem programant les
activitats.
2.2. Quins espais afegiries ? utilitzem tots els espais dels que disposa l’escola.
3. Valoració de les activitats de la classe i d'esbarjo:
3.1. Quins objectius s’han treballat?
Jocs cooperatius, la participació, la comunicació, la integració, l’ordre, la resolució de
conflictes, l’autonomia, el respecte i l’empatia.
3.2. Quins s’han assolit? Tots, alguns en major grau que altres.
3.3. Quins no? Per què? Al més grans els hi costa més evitar els conflictes i els petits els hi
costa ser autònoms i tenir empatia a l’hora de resoldre’ls.
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3.4. Quines activitats s’han dut a terme?
Jocs dirigits, jocs esportius, tallers de cuina, manualitats, escacs, aula d’estudi i joc lliure.
Un cop al trimestre, durant una semana, es fa una jornada gastronòmica on es fan activitats
relacionades amb el país que es treballa.
Totes les activitats proposades han sigut sempre opcionals fet pel qual oferim més d’una
alternativa cada dia perquè els infants puguin escollir.
3.5. Quines han estat més ben acollides pels nens/es?
Els escacs i el joc lliure amb diferent material.
3.6. Quina ha estat la motivació i l’actitud dels nens/es? Els grups de p4 a 2n han estat
receptius i participatius a les activitats proposades. En canvi, els grans no mostren tanta
participació i tendeixen a preferir fer joc lliure per estar al seu aire.
3.7. El material ha estat correcte? Sí.
3.8. Quines propostes i canvis faries de cara al curs vinent?
Han funcionat bé les activitats d’aquest curs, per tant, seguiríem amb la mateixa dinàmica
de cara al proper curs.
4. Valoració pla de pluja:
4.1. Us ha funcionat correctament el pla de pluja? Quines dificultats heu trobat?
El pla de pluja ha funcionat correctament, l’única dificultat és l’espai, ja que el primer torn
ha de compartir una estona el gimnàs (i és molt petit) abans de poder pujar a la classe.
4.2. Quines han estat les activitats que millor han funcionat?
Jocs de taula i racons en el cas dels petits. Els grans a l’aula escolten música, fan deures i
juguen a jocs de taula.
5. Valoració incidències i accidents.
Aquest curs no hi ha hagut cap accident o incidència greu. Sempre es segueix el protocol
d’actuació quan hi ha un accident. En el cas de petites incidències, sempre fem una nota per
comunicar-ho a les famílies i ho comuniquem amb el mestre del curs perquè n’estigui
assabentat.
6. Valoració del grup de monitors en general.
En general totes les monitores han funcionat correctament. Ha estat al primer torn on hi ha
hagut algun petit desacord que al final s’ha solucionat parlant.
7. Valoracions:
7.1. Relació entre el monitor-mestre tutor
Totes les monitores mantenen una relació correcte amb els tutors, ja que sempre hi ha
feedback per comentar les incidències que hi ha hagut.
7.2. Relacions amb els companys
Hi ha una relació cordial i respectuosa entre tot l’equip de monitores. Entre totes s’ajuden i
formen un bon equip de treball. Hi ha hagut algun desacord, però al final s’ha solucionat
parlant.
8. Observacions i propostes
Com a proposta per el curs vinent, crec que seria bo utilizar tovallons de paper, ja que la
majoria d’alumnes (sobretot del segon torn) no el porten i és molt més higiènic.
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COMISSIÓ DE MÚSICA
(Matteo Rivolta/ Andrea Rancaño/ Esther Munuera - a partir de desembre: Ferran Pontón/Andrea
Rancaño/ Esther Munuera) Enllaç a l’AMPA: Toni Lladó.
A principis de 2017 es va fer gradualment la transmissió de tasques de la comissió sortint, però la
manca de personal a la comissió ha obligat a l’Andrea Rancaño i a l’Esther Munuera a perllongar la
seva activitat a la comissió. Volem agrair especialmente la seva dedicació i el seu temps. A partir
d’aquesta assamblea caldrà cercar un substitut voluntari encarregat de les incidències amb els
instruments i la gestió dels partes a l’asseguradora. Així com la notificació d’altes i baixes de les
assegurances.
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. El dia 15 de juny es va celebrar una reunió
informativa dividida en dues parts: 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 demanar pressupostos a quatre botigues
diferents: Saxon, NewPhono, Audenis y TresXQuatre. La compra dels instruments de vent ha estat
assessorada per Gorka Benítez, que s’ha posat a disposició dels pares que necessitin el seu consell, i
Ferran Pontón, ha assessorat en el cas dels instruments elèctrics.
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 manté l’assegurança dels exalumnes sempre que hi hagi un alumne germà a l’Escola i
després de petició dels pares). La comissió ha actualitzat la llista d’assegurats.
Enguany, com hi va haver menys sinistres ha baixat lleugerament la quota.
Import total de la pòlissa: 1.591,82 euros
Total d'instruments assegurats: 71
Quota per instrument: 22,42 euros
Delegats de música
Al curs 2016-2017 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 dels instruments 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.
Fins al tercer trimestre no hem aconseguit disposar de delegats a tots els cursos. Actualment falta
designar el nou delegat de 3r i ratificar els delegats per a l’exercici actual.
Objectius i tasques de cada delegat per curs:
-

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).
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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’assegurança: això
correspon a la Comissió i a l’AMPA. També cal deixar clar que cada incident s’ha de transmetre a
comissiodemusica@gmail.com abans de realitzar quasevol reparació.
-

3r, 4rt, 5è i 6è

Agenda de bolos: La comissió de Musica farà saber als delegats l’agenda de concerts previstos i
vehicularà totes les propostes que els delegats els hi facin arribar sobre possibles nous concerts, cap
a la direcció i el grup de mestres de música per valorar noves incorporacions. Estem treballant per a
millorar el temps de comunicació dels concerts tot i que sembla força difícil disposar de la informació
final amb l’antel.lació necessària.
Cal treball proactiu dels delegats per promoure l’assistència als concerts; no només als de la Big
Band del propi curs, sinó els de tots; incentivant el costum d’assistir a concerts en els nostres fills i
filles.
El concerts realitzats entre 2016 i 2017 han estat:
5 de novembre 16 Associació de malalties neuromusculars ESAM
6 de novembre 16 Festival de Jazz 4t 5è .Hotel La Havana
20 de novembre 16 Festival de Jazz 6è. – 5è Hotel La Havana
22 de novembre 16 Festa de Sta. Cecília – Escola
16 de desembre 16 1a. Audició de Big Bands – Conservatori
4 de abril 17 2a. Audició de Big Bands – Conservatori
2 d’abril 17 Dins del dia de la minimúsica. Poble Espanyol Big Band Music(6è)
25 de maig 17 Jocs florals de l’Eixample – Concert Big Band
27 de maig 17 Festa major dreta de l’Eixample – Big Bands
13 de juny 17 Participació Cantània
8 de juny 17 Dia del blues
17 de juny 17 Premi Patxin
-

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 llista s’haurà de passar a la Comissió de
Música que serà qui contactarà amb els alumnes els anys següents.
El regal de 2017 fou un quadre fet pels alumnes de sisè amb la col.laboració d’en Dani Berdala que
va ajudar a dissenyar el concepte del regal i a realitzar-lo amb els alumnes.
10ª edició Premi Patxín
La Comissió de Música, amb els delegats dels cursos, l’AMPA i l'Escola es van encarregar de
l'organització de l'acte (disseny i distribució del cartell promocional, gestió dels voluntaris, decoració
amb pancartes, tall de carrer, avís als comerços, avís als vehicles, supervisió del muntatge de la
tarima, etc.). El 17 de juny es va celebrar la 10a edició que va premiar Rafalito Salazar, padrí de
les big bands durant aquest curs, proposat pel quadre de mestres de música i la direcció, triat per la
seva vinculació amb el projecte transversal de la Rumba Catalana.
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Hi va haver la proposta de tenir un segon padrí que representés la lluita de l’escola pel projecte:
Paco Ibañez, però finalment no va poder quadrar agendes. Queda pendent l’opció de fer-lo partícep
en properes edicions.
Com que es tractava de la 10 edició i del 25è anniversari del projecte en aquesta ocasió el Premi es
va traslladar al carrer Girona, que es va tallar desde les 7 del matí fins a les 19 hores.
A més de les Big Bands, acompanyades pel padrí d’enguany, també hi van tocar el quadre de
professors, pares voluntaris, membres de la Locomotora Negra (que assaja a l’escola) Rafalito
Salazar, el grup Arrels de Gràcia, els Black Ducks (grup d’exalumnes) i Vecinos (grup de pares
d’exalumnes).
Els presentadors varen ser el David Selvas i la Carme Trujillo.
El Premi enguany va tenir un especial caire reivindicatiu per la situació incerta del futur del projecte
de música; en aquest sentit la presidenta de l’AMPA va llegir un comunicat en defensa del projecte i
la directora de l’escola va fer un parlament en suport també del projecte.
El Premi va comptar amb el suport d’Estrella Damm, Cor Eixample, la regidoria del districte de la
dreta de l’eixample, en especial de Nuria Hernández Casado, i la generositat de més de 60 voluntaris.
Conjuntament amb l’equip de cuina de l’Escola i els voluntaris es va donar de menjar a més de 150
assistents i es va fer un concurs de pastissos, on l’equip de cuina va fer de jurat.
Després de males experiències passades amb l’empresa encarregada del so (La Llauna); en aquesta
ocasió la relació va ser fluïda; molt professional i la qualitat del so va ser millor que en altres
ocasions.

Premi Patxín/ Projecte Rumba
Gràcies a Joan Llobera s’ha iniciat el contacte amb un projecte del i2cat en desenvolupament per
poder enregistrar so i vídeo de les actuacions a través dels mòbils dels assistents; mitjançant la
coordinació d’una app anomenada, provisionalment, Rumba. El projecte està en fase de proves i no
es va poder emprar en aquesta edició, però confiem en que la propera edició del Patxín ja es pugui
implementar i evitar així els problemes a l’enregistrament, que de moment, es va seguir fent amb
l’ajuda de pares voluntaris.
Canvi en el quadre de professors. Professor de piano:
La professora de piano (Anna Puig) del curs passat al juliol va decidir fer un canvi de feina. Musicop
com a cooperativa de professors d'instrument no tenia ningú més per cobrir totes les tasques que
feia. No només treballava a la Concepció, sinó que estava en altres escoles de música a través de la
cooperativa. Llavors Musicop com a empresa va publicitar aquesta oferta de feina. S'hi van presentar
molts candidats, dels quals se'n va fer una primera selecció, després unes entrevistes personals i al
final només va quedar un candidat que tos els que van participar per part de Musicop van creure
que era el millor. És l'Albert Brucet. És pare de dues alumnes de l'escola, una que està a 2n i una
altra a P4.
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 d’enguany es realitzarà la
justificació de despeses de la subvenció davant la mateixa entitat.
Projectes a desenvolupar (encara pendents de l’anterior exercici):
 Crear un nou banc dels instruments de l'AMPA, no és una idea nova, però cal pensarla i plantejar-la a l'Escola. Buscar fons i aportacions des d’associacions, fundacions i / o
entitats privades. L'objectiu d'aquest banc és que les famílies que tinguin dificultats
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econòmiques puguin accedir als instruments sense necessitat de pagar un lloguer.
 Fer una invitació/recordatori de cada concert on hi participin les nostres Big Bands per a
poder fer-la arribar via mailing a tots els pares.
Recomanacions
Recomanem que es mantinguin reunions trimestrals amb Direcció i quadre de professors per estar
informats de les possibles novetats sobre del projecte. Creiem que poc a poc anem millorant la
fluïdesa de la comunicació entre AMPA i Escola sobretot gràcies al paper de la Pilar Querencias i l’Ivó
Oller(cap de professors de Música).
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COMISSIÓ DE RECICLATGE DE LLIBRES
(Elena Esteban)
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 2016-17 ha estat el dotzè any en que es realitza 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 família.
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 2016-17
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 donat que han
canviat alguns llibres.
- 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, etiquetar,...). Com l’any passat, s h
́ an 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 família per curs.
Agost:
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-

S’envien els correus a les famílies notificant els dies en què es distribuiran els llibres
el 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 fixa un dia 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.
- Els nens de 6è Primària ajuden a preparar els lots de llibres ques’hauran de repartir a
cada nen des de 3r a 6è.
- Es resolen les incidències.
- Es fa inventari dels llibres que queden.
- Es realitza la memòria del projecte.
- S’aprova la memòria en Consell Escolar i es justifica la subvenció rebuda.
De cara al curs 2017-18, s’han canviat els llibres de Matemàtiques de 3r i 4rt, i els llibres de
Llengua Catalana i Llengua Castellana de 5è i 6è. La resta de llibres han entrat per reciclatge
i, per tant, s’han reutilitzat.
Ingressos i despeses del projecte
Ingressos:
- Subvenció del Departament d’educació
- Quotes
- Material fungible i agenda per part de les famílies
Despeses:
- Compra de les agendes escolars
- Material fungible i agenda per part de les famílies
- Llibres de text renovats
- Material per a la recuperació de llibres (etiquetes, plàstic, cinta adhesiva, altres…)
[consultar amb Comissió d’Economia per els imports finals correspondents al curs 2016-17]
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COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
(Bet Cantallops / Sabina Puig / Bruna Battistini / Roger Grau)
S’ocupa de les relacions amb FAPAC, la Xarxa d’escoles públiques de l’Eixample i la
recentment creada Coordinadora d’AMPA i AFA d’escoles públiques de la Dreta de
l’Eixample. Transmet comunicacions i accions conjuntes de FAPAC, de la Xarxa i de la
Coordinadora a l’AMPA. També transmet dubtes i propostes de l’AMPA a la xarxa. Participa
en les accions comunes amb altres AMPA i en les reivindicacions per la millora de l’escola
pública.
Durant el curs 2016-2017 han format part de la Comissió: Bet Cantallops, Bruna Battistini,
Roger Grau i Sabina Puig.
Al llarg del curs les accions més importants de la Comissió han estat:
-

XARXA d’AMPA de l’EIXAMPLE

La Comissió ha participat en els diferents debats i consultes que s’han plantejat en el sí de la
Xarxa en reunions presencials i a través de correus electrònics. Durant aquest curs la Xarxa
ha insistit en la necessitat de creació de noves places públiques a Barcelona i més
concretament a l’Eixample.
S’ha aconseguit que de cara al curs 2017-2018 s’hagin creat 10 noves escoles a Barcelona,
tres de les quals a l’Eixample: Eixample 1 (al recinte de l’antiga Model); Eixample 2 (C. Roger
de Flor) i Cartagena.
-

COORDINADORA D’AMPA/AFA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE

Al gener de 2017, les AMPA de les escoles de la Dreta de l’Eixample han constituït una
coordinadora que té per objectiu la defensa, millora i enfortiment de l'escola pública a la
dreta de l'Eixample. Els membres de la Coordinadora es comprometen a fer-se solidaris amb
les reivindicacions concretes de cada centre. En el cas de la nostra escola, des de la
Coordinadora s’ha manifestat ple suport al projecte de música.
Les quotes que es paguen en les diferents AMPA i en les diferents escoles així com les
despeses que es cobreixen amb aquestes quotes són uns dels diversos temes abordats
durant les reunions de la Coordinadora. També s’ha començat a explorar la possibilitat de
proposar una oferta conjunta d’extraescolars.
Al moment de la seva creació, les següents AMPA/AFA es van adherir a la Coordinadora:
Carlit, Concepció, Encants, Fort Pienc, Fructuós Gelabert, Ramon Llull i Tabor. Amb l’inici del
curs 2017-2018 s’hi afegeixen les dues escoles de nova creació: Eixample 2 i Cartagena.
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L’AMPA de la Concepció ha estat present a les reunions que la Coordinadora ha mantingut
amb el Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Miquel
Àngel Essomba, i amb el Consorci d’Educació de Barcelona.
-

PLATAFORMA INSTITUT ANGELETA FERRER

L’AMPA de l’escola de la Concepció va assistir a la trobada de presentació de la Plataforma
per a l’Institut Angeleta Ferrer (11 de gener 2016) i posteriorment s’hi ha adherit. La creació
d’aquest Institut (previst des dels inicis dels anys 2000) pal·liaria en part la gran deficiència
de places públiques d’ensenyament secundari actualment existents a la Dreta de l’Eixample.
-

SOLIDARITAT AMB PERSONES REFUGIADES

L’AMPA de l’escola de la Concepció es va adherir al manifest “Casa nostra, casa vostra” en
suport a les persones refugiades http://www.casanostracasavostra.com/
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ANNEX:
INFORME ESCACS
Responsable: Jordi Sardà de l’Escola d’Escacs de Barcelona
L’activitat
Tal com portem fent des de mitjans del curs passat, aquest curs s’ha fet l’activitat “d’Aula
Oberta d’escacs” (ludoteca) tots els dilluns, dimecres i divendres. Obert a tots els nens de
primària (els divendres també obert a P4 i P5).
La veritat és que l’activitat esta sent un èxit, malgrat els nostres dubtes inicials i el no creure
gaire en aquesta formula, cal dir que ha funcionat molt bé i a partir d’aquesta experiència,
l’hem començat a oferir i realitzar en d’altres centres.
Els nens venen lliurament a jugar durant una hora aprox. No hi ha programació ni temari, ni
llistes de nens, vénen els que volen i els dies que volen. Aprenen jugant entre ells, amb els
consells i pautes que jo els hi vaig donant mentre juguen i observo les seves partides. En el
moment que tenen dubtes pregunten i escolten amb molta atenció perquè en aquell
moment són ells els que ho volen saber, no perquè toqui explicar-ho en el temari ni sigui la
lliçó del dia. Hem vist que és una bona formula pels migdies, per donar una alternativa
diferent al típic pati i al joc d’exterior.
Participants
Durant el curs he anat apuntat els nens que tenia a cada sessió a la llista que em veu
facilitar. La mitjana d’assistència des del 3 d’octubre fins el 22 de maig és de 22 nens a cada
sessió. Acabarem el curs fent un total de 88 dies d’activitat.
Sense tenir les dades exactes i basant-me amb les meves percepcions, m’atreveixo a dir que
un 40% ha vingut sempre a totes les sessions, un 50% és força habitual però no venen cada
dia, i el 10% restant són nens que venen de forma molt puntual.
No puc dir el detall de quans nens de cada curs venen, però si que seria bo tenir-ho de cara
al proper curs. També basat en percepcions, us puc dir que el percentatge més alt és de
nens de 2n, 3r i4t.
Novetat P4 i P5
Molt bona experiència la iniciada aquest any amb els nens d’infantil. Aprofitant que els
divendres els de 1r van a la piscina hem iniciat la possibilitat d’obrir els Escacs als més petits
i ho hem trobat molt positiu. Tot i que els hi costa mantenir la concentració més de 20 ó 30
minuts o mitja hora, els hi agrada molt venir, fan algunes partides a la seva manera (quan
puc els hi dono alguna pauta), juguen amb el taulell i les peces a coses amb normes que més
o menys inventen o imaginen i alguns dies els deixo dibuixar coses d’escacs (taulells o peces)
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els darrers 10 minuts. Tot perquè es vagin familiaritzant amb el joc.
Sabem que l’inici de l’aprenentatge dels escacs en aquestes edats té alguns detractors, però
la nostre experiència ens diu que és una edat genial per fer-ho mitjançant el joc, sense
obligacions i sempre que ho gaudeixin amb normalitat.
Tornejos
Des de l’Escola d’Escacs de Barcelona organitzem 5 tornejos l’any per tots els alumnes de les
escoles on hi donem classes. Aquest any també ho hem ofert a tots els nens que fan
habitualment escacs a la Concepció. Nens com la Clara i l’Adrià Ibañez, el Teo, l’Elna, o el
Quim han sigut habituals en aquest tornejos. De fet la Clara ha participats absolutament a
tots i s’ha classificat per la final absoluta de Cicle Inicial que farem aquest proper dissabte
dia 27.
També cal destacar i donar-hi una nota molt positiva al torneig que les monitores de
menjador em van demanar que organitzéssim pels nens de 3r a 6è. S’hi van apuntar 18 nens
i vem donar alguns premis (en forma de llibres d’exercicis de l’Escols d’Escacs pels 3 primers
i “xuxes” per tothom). Crec que aquests tornejos s’haurien de potenciar i de cara al curs
vinent se’n podrien muntar 3 en èpoques diferents, 1 per cada cicle.
Propostes de millora
Ara per ara tot funciona molt bé, l’entesa amb les monitores o amb les mestres és excel·lent
i l’activitat va sobre rodes, però posats a intentar millorar petites coses, potser en podria
proposar algunes.
·Buscar algun dia o alguna formula perquè els més petitons (nens d’infantil) puguin
aprendre temes més bàsics i puguin ser més autònoms quan venen a jugar.
·Organitzar els 3 tornejos l’any que he comentat anteriorment
·Fer una llista més detallada de quants nens de cada curs venen a fer l’activitat (tal com va
demanar la Marian en la passada reunió)
Conclusions finals
L’activitat funciona a la perfecció, se li poden posar poques pegues. Els nens venen molts
nens, en venen molts, estan motivats, aprenen gaudint, i jo com a responsable, vinc molt a
gust del tracte, de treballar-hi a gust i de l’ambient en general.
Signat,
Jordi Sardà Director Escola d'Escacs de Barcelona
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