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MEMÒRIA COMISSIÓ CASALS 2015 

Durant l'any ens reunim les comissions de casals de tots els Ampas, per tal de conciliar  el 
calendari de ludoteques i casals i decidim quina escola les organitzarà. D’aquesta  manera 
totes les escoles en fan i  aconseguim arreplegar un nombre més gran de nens i nenes.  

Aquest any i per segon any consecutiu no hi ha hagut gaires nens apuntats a les Ludoteques  i 
les dues primeres van se cancel·lades.   

Els casals continuen amb molt bona acollida. Van sortir del de Nadal ,el de Setmana Santa i la 
reunió de presentació dels Casals d’estiu va ser un èxit d’assistència pel que el pronòstic és 
molt bo. Cada cop hi ha més empreses interessades en oferir els seus serveis de Casals. Les 
propostes son analitzades i debatudes entre tots els Ampas. Es valoren els continguts , els 
preus i s’escull la proposta que cobreix millor les nostres necessitats.   

Colònies d’estiu: Tot i que les colònies les proposa l’empresa ACTIVA (Turonet) es ven com una 
proposta general de tots els Ampas de Sant Quirze. Aquest serà el tercer any que s’ofereixen  i 
tenen molt bona acollida. 

Resum de l’any:  

Ludoteca dia 5/12 (Onze de setembre): La ludoteca no va sortir per no arribar al mínim 
d’inscripcions.  Nens apuntats 5. 

Casal de Nadal (Purificació Salas): Tot i no tenir un mínim de nens van decidir  tirar-lo 
endavant. L’únic dia que no va sortir va ser el 24/12.  

Ludoteca dia 16/02 (Lola Anglada): Finalment hi va haver 18 nanos apuntats. ISS no va voler 
tirar endavant la Ludoteca doncs el mínim establert era de 20. En aquest punt es va obrir un 
debat per valorar obrir les Ludoteques a altres empreses més flexibles amb els mínims. Abac 
Serveis (Empresa de serveis que actualment treballa a l’Onze de Setembre) estaria disposada 
a treure ludoteques amb menys nens. 

Casal de Setmana Santa (Purificació Salas): El casal surt amb un total de 26 nens apuntats. 

Ludoteca 25/5 (Onze de setembre):  

Casal de Juny/Juliol:  

• Esmar Lleure amb el seu TINTIN CAT es farà a l’escola Onze de Setembre 

• Kids&US amb el seu ENGLISH SUMMER CAMP es farà a l’escola Lola Anglada. 

Casal d’Agost/Setembre: 

• Abac Serveis Educatius ens ofereix el Casal de BARKENO A BARCELONA i es farà a 
l’escola Taula Rodona. 
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MEMÒRIA COMISSIÓ COMUNICACIONS 2015 

Hem mantingut el sistema d’informació que sembla funcionar correctament. 

Mirem d’aconseguir que la web de l’AMPA sigui el lloc on trobar totes les 
informacions necessàries per a les famílies. 

Periòdicament un correu enviat a totes les adreces electròniques de les famílies 
resumeix les entrades més recents per facilitar-ne l’accés. Això ha fet baixar la 
quantitat de correus que s’envien.  

Aquestes són les principals dades: 

◦ Hem tingut unes 125 entrades a la web durant aquest curs. Una xifra inferior a 
la dels cursos passats per fer una selecció més acurada de la informació i mirar 
d’unificar-la sempre que és possible. 

◦ Les xarxes socials permeten donar a conèixer notícies de l’entorn de l’educació 
o de Sant Quirze que poden ser d’interès. Al Facebook hem arribat a 316 
seguidors i a Twitter superem els 750. 

◦ La reducció de la quantitat de correus fets des de l’AMPA pensem que 
afavoreix que els que s’envien siguin llegits i recullin una informació 
condensada i significativa. 

◦ Estem disposats a incloure les millores i a corregir els mètodes de treball que 
se’ns suggereixin. 
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MEMÒRIA COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 2015 

Durant aquest curs vam incorporar l´activitat de mecanografia (fora de l´escola) i es 
van cobrir tots els cursos de primària amb anglès per la tarda.  

Tenint en compte els resultats de l´enquesta de satisfacció de les activitats 
extraescolars, i el seguiment que anem fent durant el curs de totes les activitats, 
podem dir que estem satisfets. Per tant les activitats es tornaran a proposar pel curs 
2015-2016 

Com a reptes pel proper curs: 

! Donar cobertura a les activitats que no cobreixin el número mínim de 
participants amb activitats complementaries 

! Diversificar l´oferta de llengües estrangeres 

! Informes per part dels responsables de cada activitat amb la valoració dels 
alumnes. 

! Continuar treballant per aconseguir activitats de qualitat que complementin la 
formació dels nostres fills. 

Com a novetats pel proper curs, oferim tres activitats que són: 

! Taller de robòtica, adreçat als alumnes de 3é a 6é. 

! Xinés  

! Dibuix  

Aquest curs tornarem a fer la matinal d´extraescolars, ja que pensem que tant pels 
nens com pels pares és molt gratificant, i es una manera de fer-nos a la idea del que 
es fa a cada activitat. 

En referència a als comentaris d´alguns pares sobre l´activitat Kids&us, s´ha donat 
resposta als interessats exposant els motius de les decisions preses:  

“Dir-vos que  l´activitat no pot tenir continuïtat per motius de la pròpia acadèmia. Se´ns 
va comunicar desde la direcció de KIDS & US,  que pel proper curs no podien oferir-
nos l´activitat d´anglés dins l´horari de la tarda, tal com fins ara ho estaven fent. Se´ns 
va demanar poder fer-la durant la  franja horària del migdia, però per temes 
organitzatius no es possible. Per nosaltres també és important la continuïtat de les 
activitats. El que us podem adelantar es que  estem intentant a través de SALT 
IDIOMES, que es l'acadèmia que fa l´angles de primaria i secuandaria, que ens puguir 
fer l´activitat també pels nens d´infantil.” 
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Us adjunto els alumnes inscrits a cada una de les activitats: 

LLISTAT D´INSCRITS DURANT EL CURS 

! Patinatge                           22 nens 

! Jazz-dansa                         14 nens 

! Psicomotricitat                     8 nens 

! Multiesport                       20 nens 

! Handbol                             15 nens 

! Aeròbic                               18 nens 

! Hoquei                                15 nens 

! Escacs                                  43 nens 

! Futbol                                  21 nens 

! Taller de cuina                   11 nens 

! Piscina                                 20 nens 

! Teatre anglès                     27 nens 

!  Alemany                              6 nens 

! Kids & us                            18 nens 

! Anglès                                 20 nens 

! Psicòloga                                5 nens 

! Logopèdia                            10 nens 

! Cor Infantil             4 nens     

! Llenguatge musical          7 nens 

! Sensibilització musical  14 nens 
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MEMÓRIA COMISSIÓ MENJADOR 2015 

La principal novetat d’aquest curs ha estat el projecte de canvi del mobiliari del menjador. Des 
de l’estiu de l’any passat i principis del curs actual, les mares de la Comissió de Menjador i la 
Presidenta de l’Ampa vam estar buscant informació al respecte, vam contactar amb algunes 
empreses i finalment vam acordar realitzar el projecte amb l’empresa Hermex de Sabadell.  Al 
mes d’octubre vam visitar una escola de Rubí on estaven fent servir les taules i tamborets que 
volíem per al menjador de la nostra escola. El finançament per dur a terme aquest canvi de 
mobiliari ha estat possible gràcies a l’Ajuntament que ha destinat la quantitat de 12.099,29. IVA 
inclòs i la part aportada per ISS de la variació de l’IVA, que puja a 2.852,20,- IVA inclòs.  

Aquest curs el preu de menjador ha quedat fixat en 6,25.-€ dia:  6,20,- preu del menú i 0,05,- 
cèntims per a l’amortització del material de cuina. . El preu del menú esporàdic ha estat de 
6,80.-€ (aquest import inclou una part destinada a devolució per l’Ampa corresponent a 0,15,-
€). El preu del menú pel personal docent ha estat de 3,65,-€ (aquest import inclou una part 
destinada a devolució per l’Ampa corresponent a 0,09,-€).  

Al gener l’empresa ISS ens va informar que les empreses del sector havien guanyat  el recurs 
fet a l’Agència Tributaria i es va aconseguir l’exempció de l’IVA del monitoratge, que era d’un 
10%.  Amb aquesta variació de l’IVA, hem pogut fer-nos càrrec de l’import del Cassalet de Juny 
durant els dies de la jornada intensiva i també pagar una part de la factura del nou mobiliari de 
menjador.  

A principi de curs  es va fer una xerrada per explicar els pares/mares el funcionament del 
menjador i respondre les preguntes i dubtes que tenien al respecte.  

Al llarg del curs s’han fet  5  controls de menjador.  

El personal de cuina l’integren : 

✓ Una cuinera a raó de 8 hores/dia 

✓ 1 ajudant de cuina a raó de 8 hores/dia 

✓ 1 ajudant de cuina a raó de 4 hores/dia 

✓ 1 ajudant de cuina a raó de 4 hores/dia 

✓ 1 ajudant de cuina a raó de 2 hores/dia 

Durant el temps de migdia també s’organitzen activitats per cursos, des de P-4 fins a 6è, i una 
de diferent per a cada dia de la setmana, aquestes estan dirigides pels monitors de cada curs i 
estan inclosos en el preu del servei. Els nens de P-3 no fan cap activitat, perquè després de 
dinar es posen a dormir. La graella d’activitats està penjada a la web de l’AMPA 

El 25 d’abril va haver un brot de gastroenteritis a l’escola,  i des de la comissió de menjador i de 
l’empresa ISS  es va acordar que es faria analítica del dinar que es va servir el dia d’abans a  
l’escola per tal de tranquil·litzar a les famílies i poder esbrinar si el que havia passat havia estat 
produït per un tema alimentari o bé com a conseqüència d’una passa  de gastroenteritis.  
Finalment l’Agència de Salut Pública de Catalunya es va fer càrrec de tot aquest procés i fins 
ara la informació que han facilitat a la Direcció de l’escola ha estat que l’analítica de les femtes 
ha estat negativa. Estem a l’espera que ens comuniquin la resta de resultats. 

 Membres que integren la Comissió: Anna de Gispert, Anna Figuer i Rosa Sáez. La Rosa Sáez 
ens deixa a final de curs, la seva filla cursa 6è i marxa de l’escola per anar a l’institut. Volem 
agrair-li la seva dedicació durant tots aquests anys.   
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BALANÇ COMISSIÓ DE FESTES CURS 2014-2015 

Aquest any ha estat molt semblant al últims dos, hem procurat cobrir els actes festius sense fer 
massa despesa doncs pensem que el pressupost se l’ha d’emportar majoritariament cobrir 
necessitats educatives i de funcionament, sense renunciar a oferir algunes activitats per 
mantener un calendari que ja és tradició. 

Aquest curs les despeses es centren a la festa final de curs, les despeses de la qual es 
contabilitzen a part del menú bàsic que es cobreix amb la venda de tíquets. 

D’aquest curs cal destacar dues reflexions: 

1.-PARTICIPACIÓ: 

Si bé en algún momento s’ha temut per a la participació de voluntaris per a realizar les 
activitats, finalment les coses s’han pogut tirer endavant satisfactòriament 

Aquest any s’ha refundat el concepte dels “cavallers del Taula” que va ser tant efímer, passant a 
se-ho tot aquell que realitza una col.laboració encara que puntual en una de les activitats. 

 Com a cap de la Comissió em responsabilitzo per la meva manera d’actuar de no demanar 
ajuda més que per al suport logístic, però és que la feina prèvia tampoc justifica una comissió 
nombrosa (potser algú amb novetats…que faci un relleu després de 4 anys) A l’hora de la veritat 
el nombre de col.laboradors es dispara, però de forma puntual, i acostumem a cobrir-ho. 

 El calendari d’actes no necesita una participación total i permanent, sinó un voluntariat de 
col.laboració en els mateixos,. 

Conclusió: Cal treballar amb els delegats per conseguir voluntariat puntual. 

 

2.-DESPESA: 

La despesa básica aquest curs ha estat continguda si pensem a més que la major par tés per la 
festa de fí de curs, i que una part destinada al lloguer de taules i cadires té l’orígen inevitable en 
la poca capacitat o previssió de l’ajuntament. 

El sopar bàsic es financia amb la venda dels tíquets, i, per tal de facilitar la operativa del 
cobrament, s’han arrodonit a 10€ adults i 5€ l’infantil. 

Hi segueix havent un tema que té difícil sol.lució: Hi ha moltes famílies que compren menys 
tíquets que comensals, i això vol dir que hem de disposar d’una reserva de places doncs al 
ocupar les taules ens faltaríen cadires. A aquestes persones que venen sense haver comprat 
tíquet no s’els priva ni de l’actuació, ni de coca, cava i postres ni de la festeta de després, 
Caldria repensar si el tíquet és per al sopar bàsic o per a la festa, o seguim aportant-hi diners 
dede l’ampa. 

Conclussió: 

De vegades la repercussió pressupostària no és justa, però és inviable fer d’altres càbales. 

Així mateix cal enumerar les activitats portades a terme: 



Festa de la Castanyada: cocció de castanyes al pati de l’escola. Com l’any anterior, es va oferir 
als pares de 6è la elaboració de les castanyes i la seva venda amb un preu pactat d’1€ la 
paperina de 6, restant la recaptació per a financiar la festa de 6è. 

Festa de Nadal: Com l’any anterior, s’organitzen tallers de manualitats al gimnàs de l’escola, i 
es fa una rifa (que cobreix els premis) d’una cistella de productes i de 10 invitacions del teatre 
Rialles. 

També hem donat suport a dos activitats més, la comissió de carnestoltes i la participación de la 
fira d’entitats. 

Adjuntem indicació de despeses.  



MEMÓRIA COMISSIÓ PEDAGÒGICA 2015 

Des de la Comissió Pedagògica s’han realitzat les següents activitats: 

1. Xerrades:  es va plantejar fer un cicle de xerrades dins d’un programa de píndoles. 

a. Finals de novembre reunió amb part de l’equip directiu per fer una detecció de 
necessitats. 

b. Píndoles fetes: 

1a píndola:  

▪ Titol:“Convivència i conflicte, com millorar les relacions interpersonals dels 
alumnes”  

▪ Dia: 4/02/015 

▪ Hora: 20.30 

▪ Ponent: Jordi Collell i Carme Escudé, mestres, psicòlegs i màster en 
psicopatologia infantil-juvenil. Treballen com assessors en equips d
´assessorament psicopedagògic (EAP) del Departament d´Ensenyament. 
Són formadors dels programes de mediació escolar i educació emocional.  

▪ Assistents: 50 persones 

▪ Contingut: Es va parlar de convivència i conflicte, dels conflictes 
interpersonals i del bullying ( què és i què no és), de l´ educació emocional 
vinculada amb el benestar i la felicitat. També de l´empatia, de l´agressivitat 
i la violència, i de què hi podem fer els pares. Es va parlar també dels estils 
parentals i com ajudar a millorar les relacions interpersonals dels nostres 
fills i filles. 

2a píndola: es va dur a terme el 25 de febrer a les 19.30h a càrrec d’un mosso 
d’esquadra. Hi van assistir al voltant de 40 persones.  

▪ Titol:“ ”Internet segura per a la protecció del menor”   

▪ Dia: 25/02/015 

▪ Hora: 19.30 

▪ Ponent: Mosso d’esquadra 

▪ Assistents: 40 persones 

▪ Contingut: promoure la seguretat en l’ús d’Internet, en especial per part 
dels menors i adolescents, i alhora identificar quines són les pràctiques no 
recomanables, facilitant unes pautes i consells preventius perquè l’ús 
d’aquest mitjà es desenvolupi dins d’un entorn el més segur possible pel 
menor. 
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3a píndola: “Estereotips i tracte diferencial per motiu de gènere”. Prevista per 
al dia 27 maig a les 20.00 es va anul·lar per no arribar a l’assistència mínima.   

▪ Dia: 27/05/015 

▪ Hora: 20h. 

▪ Ponent: Daniel Gabarró. Ha publicat nombrosos llibres i materials sobre 
tècniques d'estudi, llenguatge, tècniques d'investigació, didàctica de 
l'ortografia, evolució moral, transformació de la masculinitat, fracàs escolar... 
entre d'altres.  

▪ Assistents:  

▪ Contingut: Sensibilització sobre les relacions entre nens i nenes, 
estereotips i tracte diferencial per motiu de gènere que afecten als 
aprenentatges, sobretot en l'àmbit de relacions social. 

c. Es van cancel·lar dues píndoles previstes Risoterapia al març i Primers auxilis 
a l’abril perquè des de l’Ajuntament es van organitzar dues sessions d’un taller 
escollit per la nostra AMPA: “del que no es parla a casa 19 de març i 15 d’abril. 
Des de la comissió es va considerar oportú traslladar aquestes dues activitats 
per al proper curs.  

  

2. S’ha fet la gestió de la sol·licitud de participació en el programa “Créixer en família” 
organitzat pel departament de Benestar Social i Família 

-    Cicles de tallers per famílies amb infants de 3-6 anys 
-       Cicles de tallers per famílies amb nens/es de 6-12 anys 

Sens ha concedit el cicle de taller per famílies amb nens de 6 a 12 anys. Són 6 
sessions/tallers: El respecte i la confiança ens permeten equivocar-nos, Fills autònoms, 
no obedient!, Conflictes i responsabilitats, Tal farà, tal educaràs, No s’aprèn només a 
l’escola! I per últim un monogràfic sobre un tema triat per les famílies d’entre diverses 
propostes. Els taller són de dues hores de 19h a 21h i es faran a finals d’octubre 
(28/10), al novembre (4, 11, 18 i 25) i l’última sessió el 2 de desembre. Es farà la difusió 
a principis d’octubre. 

Valoració feina comissió: 

- Baixa participació de les famílies en les xerrades proposades 

- Treure un programa de xerrades/activitats trimestral. 

- Continuar amb la comunicació amb l’escola com eina de detecció de necessitats 
de la nostra comunitat. 

- Valorar incloure altres activitats més lúdiques a fer de forma conjunta pares i fills. 
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Valoració feina ampa: 

- Revisar els estatuts/penjar-lo a la pàg web. 

- Revisar la web l’apartat de les comissions. Potser estaria bé posar cara a les 
comissions i la possibilitat de contactar directament per si algú està interessat. 

- Millorar l’acolliment de les noves famílies amb l’objectiu d’aconseguir més participació. 

COMISSIÓ DE SUBVENCIONS. 

Seguint amb el moment de crisi econòmica en el que ens trobem i a les ja famoses retallades, 
les antigues subvencions que atorgava la Generalitat de Catalunya per les AMPA no s’han 
donat tampoc per aquest curs. Tampoc tenim coneixement de que altres entitats atorguin cap 
tipus d’ajut a les AMPA. 

No obstant, i també de nou, la nostra AMPA sí que ha tingut accés a un ajut de l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès.  

Aquesta comissió es va encarregar de recollir i gestionar la documentació que l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès a través de la Junta de Govern Local va demanar en relació amb la 
subvenció anomenada, i de la que, mesos més tard, se’ns va atorgar la part proporcional 
segons el repartiment que el propi Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer entre les 
diferents escoles del poble. L’import que vàrem rebre van ser 2.084,09€. 

La subvenció es va lliurar a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes dels centres 
educatius d’infantil i primària per tal de gestionar de forma compartida les activitats 
extraescolars, dintre del programa Escoles Obertes. 
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