
 

MEMÒRIA COMISSIÓ CASALS 2015-2016 

 

Durant l'any ens reunim amb les comissions de casals de totes les AMPA del poble, 

per tal de conciliar el calendari de ludoteques i casals i decidir quina escola les 

organitzarà. 

Les ludoteques s’han realitzat totes a l’escola Onze de Setembre. Aquest any, i gràcies 

a la reducció de mínim de nens oferts per l’empresa ABAC, han acabat sortint totes i 

s’ha pogut donar el servei a les famílies que ho necessitaven. 

Els casals de Nadal i Setmana Santa s’han realitzat únicament a l’escola Purificació 

Salas amb l’objectiu d’optimitzar inscripcions. 

Fins ara, el Casal d’Estiu funcionava amb un sistema de rotació, on cada any 

descansava una escola del poble. Enguany, com a comissió de casals, hem demanat 

a la resta de AMPA deixar de fer aquesta rotació degut a l’alta demanda de les nostres 

famílies per a fer un casal a l’escola Taula Rodona. Els motius son diversos: 

proximitat, espais, serveis exteriors propers (Piscina Municipal, Parc de les Morisques, 

Estació de FGC, etc.) i la necessitat de tenir un casal propi. 

De ben segur que el casal proposat “ELS TEIXIDORS” (on s’inclouen tres dies de 

colònies), serà tot un èxit, ja que ha tancat les inscripcions amb 240 nens i nenes 

inscrits. 

Les escoles El Turonet i Onze de Setembre no faran Casal d’Estiu per manca 

d’inscripcions i quedarà pendent una valoració per saber si no han sortit per poca 

demanda de la zona o bé perquè la oferta no s’ajustava a les necessitats de les 

famílies. 

L’equip que formem la comissió de casals fem una valoració molt positiva d’aquest 

curs, i tenim la intenció de continuar l’any vinent. 

Com sempre esperem rebre feedbacks per part de les famílies que els quals inclourem 

dins l’oferta de l’any vinent. 

 

 

MEMÒRIA COMISSIÓ COMUNICACIÓ 2015-2016 

 

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. 

Hem comprovat com el sistema ideat per l’escola no ha acabat de funcionar 

completament com a alternativa al sistema del correu distribuït pel Grup de Google. 

Hem procurat fer una base de dades completa per ser més selectius amb els 

missatges, però la feina que comporta desborda les nostres capacitats actuals. 

Hem preparat i culminat el relleu de la persona que portava comunicació fins ara 

perquè ja deixa l’escola. Des d’ara seran dues les persones que combinaran aquestes 

feines. 

 

  MEMÒRIA COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 2015-2016 

 

Durant tot el curs s’ha fet el seguiment i valoració de les activitats actuals i s’ha 

treballat per introduir canvis i millores en la graella que teníem fins ara, en base 

també als suggeriments i necessitats de les famílies que van fer l’enquesta de 

satisfacció: 

 

Calaix de Sastre / Calaix d’Estudi (Acollida Tarda) – Vam començar l’any 

demanant al proveïdor ISS que fes un replantejament de Calaix, per poder distingir 

entre els nens d’infantil i els de primària i que els monitors puguin enfocar-se en 

tasques més lúdiques pels més petits, mentre els grans poden aprofitar el temps per 

fer deures, tal i com el nom de l’activitat indica. 

- pel proper curs hem acordat amb el proveïdor la introducció de dos 

franges de preu tal com existeix per la acollida de matí, donant resposta a 

aquesta necessitat segon les enquestes. 

 

Multi Esport i Futbol – Actualment l’activitat de multi esport comparteix el pati amb 

futbol (dilluns i dimecres), amb 34 alumnes en multi esport, i 22 a futbol. 

L’espai limitat fa que ens trobem amb  llista d’espera en multi esport durant tot l’any, 

i que cada any es repeteix. Degut a aquesta problemàtica i en base a alguns 

suggeriments de l’enquesta que es fa anualment, hem decidit: 

- ampliar els cursos que podran fer aquesta activitat: s’admetran 

alumnes a partir de P4 fins a 3r (actualment avarca de P5 fins a 2n). 

- canvi de dia de l’extraescolar de futbol: d’aquesta manera aprofitarem 

per poder fer dos grans grups en Multi Esport dividits entre els menudets de 

P4-P5, que faran Iniciació a l’esport/Multi Esport Infantil; i Multi Esport 

Primària pel més grans,  sense tenir que compartir el pati amb altres activitats 

paral·leles. 

 

Patinatge – Aquesta activitat es va veure interrompuda per múltiples canvis de 

monitora durant tot el curs. Per una altra banda van haver-hi una sèrie d’accidents 

amb els inscrits que van posar en risc la seguretat de l’alumnat, així com la confiança 

en l’activitat per part de les famílies. 



El proveïdor ens va comunicar que era complicat poder garantir que no hi haurien 

mes canvis de monitor durant la resta del curs. Això, juntament amb la falta d’espai 

i  la baixa valoració en les enquestes rebudes durant el mes de març, ens va fer 

replantejar-nos el fet de mantenir aquesta activitat el proper curs. Finalment, s’ha 

decidit eliminar-la de catàleg. 

 

 

Música -  Estem a l’espera que el Consell Escolar doni o no el seu vist i plau per 

poder continuar fent Instruments a l’escola. Al Consell Escolar celebrat el mes de 

maig, aquesta activitat no va sortir perquè alguns membres del Consell no van 

permetre la votació. 

 

Festa de fi de curs - Exhibició d´extraescolars – Com cada any s’està preparant 

l’exhibició d’extraescolars pel matí el mateix día que celebrem la festa de fi de curs 

organitzada per l’AMPA. Al final de cada activitat,  es lliuraran medalles als nens i 

nenes que hi participin. 

 

 

NOVETATS PEL PROPER CURS: 

 

 Nou procediment d’inscripció - matrícula i preu soci i no soci. Iniciativa 

del AMPA. 

 Noves activitats: 

o CIRC I MAGIA – INFANTIL 

o TALLER MANUALITATS - INFANTIL I PRIMARIA (2 GRUPS) 

o TEATRE / EXPRESIÓ CORPORAL - INFANTIL I PRIMARIA (2 GRUPS) 

o DANSA / COREOGRAFIAS (Renovat) 

o ESCACS TARDA (nou grup) 

o ÀBAC EN ANGLÉS - 2 GRUPS (1º Y 2º) / 3º 

o ARTS MARCIALS (AIKIDO) 

o Piscina Sant Quirze - nou grup els dilluns al mateix horari que l’actual. 

 

REPTES PEL CURS 2016-2017: 

 

 Coordinació amb l’escola per conèixer més a prop el projecte educatiu 

del centre. Així com involucrar, dins del possible, al equip docent incloent 

Direcció per alinear els objectius de l’escola i del AMPA en el benestar dels 

alumnes. 

 Planificar mostra d’extraescolars durant el primer trimestre perquè les 

famílies puguin conèixer els monitors de cada activitat (amb la possibilitat que 

els nens que vulguin provar l’activitat, ho puguin fer). 

 Possibilitat de començar les extraescolars abans de l’octubre. 

 

 

 

 

 



 

Les activitats que s’han realitzat durant aquest curs 2015-2016 són les següents: 
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- Assessorament Psicològic i 

Logopèdia 

Calaix de 

Sastre 

(Acogida 

Tarda) 

Tasta-ho! (P5) 

- Sensibilització musical (P4 - 

1er) 
Activitats Esportives 

- Teatre en anglès (Infantil) - Jazz-Dansa (P5) 

 - Psicomotricitat (P3-P5) 

 - Multi Esport (P5) 

 - Patinatge Infantil (P3-

P5) 
 - Natació SQ (P4-P5) 
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- Assessorament Psicològic i 

Logopèdia 

Calaix 

d’estudi 

(Acogida 

Tarda) 

Activitats Esportives 

- Escacs 
- Aeròbic i Hip-Hop (1r - 

6è) 
- Llenguatge musical - Jazz-Dansa (P5 - 6è) 

- Teatre en anglès (Primaria) 
- Patinatge Primaria (1r - 

6è) 

 - Multi Esport (P5 - 2n) 

 - Futbol (1r - 6è) 

 - Hoquei Patins (1r - 6è) 

 - Natació SQ  (P4 - 6è) 
 - Handbol (3r - 6è) 

 Activitats Formatives 
 Anglès Primaria I, II (1r - 

6è) 
 Mecanografia (4t - 6è) 
 Ofimàtica (3r - 6è) 
 Robòtica (2n - 6è) 
 Scratch (3r - 6è) 
 Tasta-ho! (10/15) 

 Instruments Musicals (1r 

- 6è): 
 - Batería 
 - Guitarra 
 - Piano 
 -  Violí 

 

 

 

 

 



 MEMÒRIA COMISSIÓ FESTES 2015-2016 

Aquest any hem procurat cobrir els actes festius sense fer massa despesa ja que 

pensem que el pressupost se l’ha d’emportar majoritàriament les necessitats 

educatives i de funcionament, sense renunciar a oferir algunes activitats per mantenir 

un calendari que ja és tradició. 

D’aquest curs destaquem dos coses: 

1. PARTICIPACIÓ 

Ens podem felicitar de tenir un bon grup d’integrants nous a la Comissió, molt efectius 

i treballadors. 

En alguns moments s’ha patit per la poca participació i dificultat en trobar voluntaris 

per a realitzar algunes activitats. Però finalment les coses s’han pogut tirar endavant 

satisfactòriament. 

Recordem que el calendari d’actes no necessita una participació total i permanent, 

sinó un voluntariat de col·laboració en els mateixos. 

S’ha reprès el concepte de “Cavallers del Taula”, passant a ser tot aquell que col·labori 

encara que puntualment en alguna de les activitats. 

2. DESPESA 

La despesa bàsica aquest curs ha estat continguda si tenim en compte que la major 

part va destinada a la festa de final de curs, i a més a més la part destinada al lloguer 

de taules i cadires ens la podrem estalviar. 

El sopar es finança amb la venda de tiquets. Per tal de facilitar l’operativa del 

cobrament, s’han arrodonit els preus a 10 euros el menú d’adult i 5 euros l’infantil. 

Continuem tenint un problema que som conscients té difícil solució, i és que hi ha 

famílies que compren menys tiquets que comensals són. Això significa que, com 

reservem les cadires en funció del tiquets venuts, acaben faltant cadires. A aquestes 

persones que no compren tiquet no se’ls hi priva de l’actuació, ni de coca, ni de cava 

ni postres, ni de la festa de després. 

Caldria tornar a plantejar-se si el tiquet és pel sopar bàsic o per la festa, ja que cada 

any seguim aportant diners des de l’AMPA degut a aquesta casuística. 

3. ACTIVITATS 

- Festa de la Castanyada: cocció de castanyes al pati de l’escola. 

Com l’any anterior, es va oferir als pares de sisè l’elaboració de les castanyes i la seva 

venda amb un preu pactat d’un euro la paperina, restant la recaptació per finançar 

la festa de sisè. 

Com a punt negatiu, la coincidència en fer per part de l’escola la castanyada a la 

tarda. 

Volem treballar per evitar aquest tipus de duplicitat amb l’escola, i més quan som els 

propis pares els que acabem ajudant als mestres. 



- Festa de Nadal: vam organitzar tallers de manualitats al gimnàs de l’escola i 

es va fer una rifa (que cobreix els premis) de cistelles de productes i d’invitacions del 

teatre Rialles. 

- Comissió de Carnestoltes i Participació de les Activitats de Festa Major, que 

ens dóna dret a una parada de botifarres que seguim cedint als pares i mares 

d’alumnes de sisè. 

 

MEMÒRIA COMISSIÓ MENJADOR 2015-2016 

 

Les principals tasques de la comissió són seleccionar i gestionar l’empresa que 

ofereix els seus serveis. 

En aquest cas, durant aquest curs vam continuar amb Iss Activa ja que l'any passat 

vàrem signar un contracte per a dos anys i la valoració de l'empresa i els seus serveis 

és molt positiva. Gràcies a una aportació de 6.300 euros per part de l'AMPA es van 

realitzar algunes aportacions i millores al material de cuina, com són: una trituradora 

industrial, un carro per a coberts i safates, es va millorar la línia d'autoservei i també 

es va incorporar una nevera a aquesta línia. 

Aquest curs el preu de menjador ha quedat fixat en 6,20.-€ dia, i així evitar els 

problemes que hi havia amb les beques de menjador (per la diferència de 5 cèntims). 

 

Una de les tasques que realitzem és la revisió dels menús, seguint el criteri tant de 

l'Anna Gispert com de la Lourdes, expertes nutricionistes, amb la finalitat de millorar 

la dieta e intentar inculcar hàbits saludables. Aquest any, per exemple s'ha introduït 

el pa integral. S'intenta reduir el consum de carns processades, també s'ha començat 

a fomentar el consum de proteïna vegetal (per exemple, combinar verdures de primer 

i llegums amb arròs de segon, etc...) 

 

Aquest any, com a principal novetat al menjador, hem incorporat la metodologia 

dels racons. D'aquesta manera els nens a partir de segon, són ells mateixos qui 

s'organitzen i planifiquen a quines activitats o racons volen participar en funció dels 

seus interessos, adquirint autonomia, responsabilitat i els nens de diferents cursos 

s'interrelacionen entre ells. De moment la valoració és molt positiva i la nova 

metodologia està resultant tot un èxit. Els racons que hi ha actualment són: el racó 

de dansa, d'estudi, d'esport, de lectura, de decoració i el bloc.  

 

Aquest any hem instal·lat els penjadors que es van comprar l 'any passat, i així poder 

facilitar la disposició dels abrics durant la acollida tant de matí com de tarda. 

  

I finalment també ens ocupem d'intentar solucionar els possibles conflictes o 

incidents que es donen durant l'horari del menjador. Aquest any hem tingut alguns 

problemes amb el grup de cinquè i s’ha hagut de procedir a la expulsió d’un nen per 

reiterades faltes greus. 

 



   MEMÒRIA COMISSIÓ PEDAGÒGICA 2015-2016 

 

1. REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA per detectar necessitats.  

S’han fet dues reunions de retroalimentació amb l’escola: una el primer quatrimestre 

del curs i la segona al segon quadrimestre. En aquestes reunions s’ha fet feedback 

per detectar necessitats i mancances específiques en la nostra comunitat escolar. 

Alguns temes tractats han estat: 

- Xerrades: l’equip directiu valora molt positivament fer xerrades sobre 

la coeducació, l’autonomia dels nens i la pedagogia sistèmica. També es veu 

la necessitat de sistematitzar xerrades com la del bulling i la dels perills de 

l’internet. 

En un altre àmbit, també es veu interessant fer una xerrada/taller sobre l’ús 

de les noves tecnologies.  

- S’han fet valoracions dels diferents serveis oferts des de l’AMPA a les 

famílies: revisions optometristes (es trasllada a l’escola la importància d’in-

formar a principi de curs), psicologia al migdia (valoració molt positiva) i 

logopèdia (enguany ha millorat). 

- Implantació de nous projectes a l’escola: voluntat de l’escola d’intro-

duir projectes com el projecte educatiu Apple (introducció de tablets a l’aula) 

i el projecte LECXIT (millora de la comprensió lectora dels nens i nenes de la 

nostra escola) 

- Festa dels 10 anys de l’escola. 

- Nivells educatiu de l’escola: Les proves de 3r i 6è, així com les pro-

ves internes de lectura i càlcul internes han sortit molt bé.  

 

2. XERRADES/JORNADES/TALLERS/CONFERÈNCIES 

 

- 1r cicle de taller créixer en família: espai de suport on els pares  i 

mares de nens de 6 a 12 anys van reflexionar i intercanviar vivències sobre 

l’educació dels seus fills i filles, guiats per una professional experta que els 

orientava, reforçava i donava eines per exercir la criança positiva. Aquest ta-

ller es va dur a terme a l’octubre-desembre, de 19h a 21h i a càrrec de la 

psicòloga i psicoanalista Paula Bonelli. Es van inscriure 24 persones i vam 

assistir de forma regular unes 17 persones.   

El cicle consisteix en sis sessions de dues hores que tractaven diferents 

temàtiques 

 

Sessió 1. El respecte i la confiança ens permeten equivocar-nos 
Sessió 2. Fills autònoms, no obedients! 
Sessió 3. Conflictes i responsabilitats. 



Sessió 4. Tal faràs, tal educaràs. 
Sessió 5. No s’aprèn només a l’escola! 
Sessió 6. Monogràfic sobre un tema triat per les famílies d’entre diverses 

propostes. 
 

- 2n. cicle del taller créixer en família: espai de suport on els pares  i 

mares de nens de 3 a 6 anys van reflexionar i intercanviar vivències sobre 

l’educació dels seus fills i filles, guiats per una professional experta que els 

orientava, reforçava i donava eines per exercir la parentalitat de manera po-

sitiva. Aquest taller es va dur a terme al març/abril, de 18h a 20h i a càrrec 

de la psicòloga i psicoanalista Paula Bonelli. S’hi van inscriure al voltant de 29 

persones i van assistir regularment unes 22 persones.  

Contingut:  sis sessions en els quals es tractaven diferents temes: 

                 

Sessió 1. T’estimo tal com ets 
Sessió 2. Ho he provat tot però no em fas cas 
Sessió 3. Vols dir que ja està ordenat? 
Sessió 4. Als nens els cotxes i a les nenes les nines  
Sessió 5. Jugar serveix? Aprenem jugant. 
Sessió 6. Assetjament sexual i psicològic     

 

- Coeducació i familia: l’objectiu del taller va ser fomentar una societat 

més igualitària i justa, oferint les mateixes oportunitats independentment dels 

rols i dels perjudicis sexistes. Es van proposar 2 tallers alhora en espais dife-

renciats i amb dinàmiques de treball diferents: un per pares i mares i altre, 

per als nens i nenes.  

Aquest taller es va dur a terme el 20 de maig a les 17h. Es van inscriure i 

assistir unes 35 persones.  

 

3. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE NECESSITATS  

Al desembre del 2015 es va fer una enquesta en línia a través de la pàgina web de 

l’AMPA, amb l’objectiu de detectar quins eren els temes que més interessaven a les 

famílies així com quines eren les franges horàries més sol·licitades per fer aquestes 

activitats (de 19h a 21h).  

La participació va ser baixa, amb 123 qüestionaris realitzats. Els temes més votats 

van ser: l’autoestima, la motivació i la gestió de les emocions. Amb la doble 

adjudicació del taller créixer en família s’han atès les demandes més sol·licitades. 

4. REVISIONS OPTOMETRISTES 

Es van fer a tots els alumnes de 1r. i als nens i nenes de diferents nivells que el 

mestre/a considerés que estaria bé que la fes. Les revisions es van fer els dies 15, 

16, 22 i 23 de febrer. En horari escolar.  

 

5. VALORACIÓ FEINA COMISSIÓ 



Tot i que la participació de les famílies en les xerrades proposades continua sent 

baixa, es detecta una millora i un increment. Les valoracions a les enquestes finals 

de cada activitat són molt positives.  

Volem continuar amb la comunicació amb l’escola com eina de detecció de necessitats 

de la nostra comunitat i valorar incloure altres activitats més lúdiques a fer de forma 

conjunta pares i fills. 

MEMÒRIA COMISSIÓ DE ROBA 2015-2016 

 

Els membres d’aquesta comissió s’han renovat totalment aquest any. 

En primer lloc vam establir un dia al mes per vendre la roba a les famílies que ho 

necessitessin. Es va determinar que seria el primer divendres de cada mes. La 

comissió de comunicacions recordava a les famílies uns dies abans aquesta data. 

Desprès d’uns quants mesos hem vist que realment és una pèrdua de temps ja que 

s’ha venut molt poc. En una de les Juntes de l’AMPA ho vam explicar i vam acordar 

que seria més factible de cara al curs següent, que totes aquelles famílies que 

necessitin quelcom ens ho facin arribar a través d’un correu a la nostra comissió, on 

hi haurà un formulari per ompli. Així podrem quedar un dia determinat amb aquelles 

famílies que necessitin comprar roba. 

Ara queda pendent la venda de roba per les famílies nouvingudes del curs 2016-17. 

La roba es podrà comprar a la sala del AMPA dilluns dia 13, dijous 16 i divendres 17. 

És la primera vegada que la venda de roba pel curs vinent es fa a l’escola i no sabem 

els resultats que obtindrem, tant en tema d’organització, com econòmics. 

El proveïdor de la roba continua sent l’Ignasi, de Trainingsport, i aquest curs també 

l’hem encarregat els polars que fins ara ens ho facilitava un altre proveïdor, així tenim 

el mateix proveïdor per tota la roba. 

 

MEMÒRIA COMISSIÓ SUBVENCIONS 2015-2016 

 

Aquest curs la nostra AMPA ha rebut una única subvenció proporcionada per 

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 que oferia. Uns mesos més tard, se’ns va 

atorgar la part proporcional de la subvenció total, 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 2.432,95€. 

L’Ajuntament va lliurar la subvenció 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. 


