MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS CURS 2017-2018
Els membres de la Junta de l’AMPA que vàrem iniciar el curs 2017-18, repartits en
diverses comissions de treball, van ser:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anguera Casut, Georgina (vocal i representat al Consell escolar)
Arbonés Sayas, Sergi (vocal)
Blanch Rull, Àlvar, (vocal)
Frazzetta Pernot, Vanesa (Presidenta)
García Pérez, Elisabet (vocal)
Gardell Sabaté, Neus (secretària)
Gómez Aran, Carme (vocal)
Just Trilles, Lurdes (vocal)
López Gutiérrez, Maria (vocal) → rellevada a finals de curs per Joan
Martorell Selles
Marco Granell, Gemma (vocal)
Martínez Castellví, Laia (vocal) → rellevada a finals de curs per Montsant
Bru Bru
Murillo Fuentes, Dàmaris (vocal)
Perí Compte, Òscar (vocal)
Ramiro Villegas, Mábel (vocal i representant al Consell escolar)
Ventura Bosquet, Maria Fontcalda (tresorera, càrrec que actualment ostenta
Lurdes Just Trilles) → rellevada a finals de curs per Francesc Solórzano
Sánchez

Sempre hem estat oberts a escoltar les famílies, resoldre els seus dubtes i inquietuds,
solucionar les queixes, recollir els seus suggeriments. Volem ser transparents en la
gestió de l’AMPA i treballem per aconseguir que la nostra escola pugui oferir més als
nostres fills, especialment posant al seu abast l’equipament i l’ús de les noves
tecnologies, tant estratègiques avui en dia per a l’educació Tots creiem fermament en
l’escola pública de qualitat i en la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes i
entenem l’educació com una inversió social i no com una despesa, és per això que
enguany hem continuat duent a terme activitats que tenen per objectiu millorar la
qualitat de l’educació a la nostra comunitat i que us exposem tot seguit. Les activitats
que requereixen fons, com es veu detalladament al pressupost, les hem finançat
gestionant tant els diners que aporten les famílies a través de les quotes de soci (20
euros/família), les activitats extraescolars i d’acollida, com els que es reben a través de
subvencions (enguany una subvenció de l’ajuntament) i els que recapta la pròpia
Junta organitzant activitats amb aquest propòsit com la venda de participacions de la
grossa (de Cap d’any i de Sant Jordi)i la venda de samarretes commemoratives del
centenari del centreque havia començat el curs 2016-17(tot ique encara no hagi
generat benefici).Hem intentat fer-ho amb la màxima transparència i eficiència i
esperem haver estat a l’alçada un curs més.
1) Col.laboració en l’adquisició de materials didàctico-pedagògics per l'escola:
a) Mètode Glifing©(aplicació informàtica per a millorar la competència lectora).
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b) Material pels patis: jardineres, vegetació, taules i bancs de pícnic, carretorns,
regadores, estris pel pati dels petits. També hem col·laborat proporcionant
recursos humans (interioristes, decoradors, fusters, jardiners, mà d’obra en
general) i materials (grues, toros, serres i totes les eines de treball que han
estat necessàries).
c) Material requerit per l’escola per tal de dotar millor les aules i modernitzar-les
(pissarres digitals, per exemple, que hem adquirit en dos cursos successius).
d) Materials per a les activitats extraescolars i el servei de guarda:pilotes, reds per
l´emmagatzematge de les pilotes, joguines noves per jugar al pati.
e) També vam col·laborar amb els Reis Mags perquè poguessin descarregar
presents a cada classe.
2) Prestació de serveis:
a) Servei d'acollida de migdia (de 12 a 13h, alumnes de P3, P4 i P5 que no fan ús
del servei de menjador): preu de 25 €/mes els usuaris fixes (per rebut bancari) i
de 3 euros/dia els usuaris esporàdics (adquirint a l’AMPA un talonari de 5
tiquets diaris). Durant aquesta hora, els nens resten sota la responsabilitat de
les monitores contractades per l’AMPA i gaudeixen d’una estona de joc a l’aire
lliure, jocs de taula, puzzles,etc., i fan manualitats relacionades amb cada festa
del calendari que se celebra a l’escola. A finals de curss’enduen a casa un
dossier amb els dibuixos realitzats.
N’hem actualitzat el Reglament.
b) Activitats extraescolars: entre l’octubre i el maig.Abans de l’inici de curs la
comissió d’extraescolars presenta la proposta d’activitats i, en funció de la
demanda, es poden dur a terme totes les proposades o només algunes. Estan
obertes a alumnes d’altres centres educatius de la comarca i es poden gaudir
de descomptes per més d’una activitat o germà inscrit. El curs 2017-18 es van
poder realitzar les següents activitats:
Activitat

Horari i edats

Emplaçament

Monitor

Preu

dm 17:15 - 18:15 (1r-3r)

Pavelló
poliesp.

Armand Marco

20 €/mes

Multiesports
dm 18:15 - 19:15 (4t-6è)

Patinatge
artístic

Mecanografia

dj 17:15 - 18:15 (3r –6è)
dm 18:15 - 19:15 (1r-è)

Pavelló
poliesp.

Laura Borràs / Alba
Borrego
Gisela Mira

20 €/mes

dj 17:15 – 18:15 (3r-6è)

Menjador
escola

Fanny Saladié

20 €/mes

dj 17:15 - 18.15 (1r-3r)

Aula
informàtica

Roboaula

30€/mes

Robòtica
dj 18:15 -19:15 (4t -6è)
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Ioga, dansa,
emocions i
música

dll 17:15 - 18.15 (P3-1r)

Aula
psicomotricitat
escola

Raquel Gironès

20€/mes

Enclusa a
l’escola

dm 17:15 - 18.15 (P3-3r)

Hort i escola

L’Enclusa (Carme Ferré i
Glòria Quadrench)

22€/mes

Hip - hop

dm 18:10 - 19:05 (3r-6è)

Sala polivalent

Acadèmia Artis Reus

20€/mes

Escacs

dx 17:15- 18.15 (2n-6è)

Menjador
escola

Carles Giné

12€/mes

a) Casal de les tardes de juny: atesa la demanda de les famílies en aquest sentit,
la junta de l’AMPA, després d’entrevistar-se amb diverses empreses i valorar la
millor opció, va escollir l’empresa EIXAM perquè dugués a terme aquest servei,
que va tenir lloc del 5 al 22 de juny de 2018, de 15:00 a 17:00h, a l’escola i
obert a tots els cursos
b) Casal d’estiu (temàtica súper herois i súper heroïnes): recollint també la
demanda dels socis de l’AMPA en aquest sentit, la Junta, després d’entrevistarse amb diverses empreses i valorar la millor opció, va escollir l’empresa EIXAM
perquè dugués a terme aquest servei, que va tenir lloc del 25 de juny al 27 de
juliol de 9:00 a 13:00h, a l’escola, amb el fil temàtic conductor de súper herois i
súper heroïnes.
c) Casal de setembre: després de l’èxit del casal d’estiu, la mateixa empresa vo
posar en marxa el casal de setmebre, que va tenir lloc del 3 al 7 de setembre,
de 9:00 a 13:00h a l’escola.
d) Programa de reutilització de llibre de text: hem continuant amb el programa
engegat fa més de deu anys gràcies al qual, per exemple, les famílies abonem
només una quarta part del valor dels llibres que utilitzen els nostres infants i
ens comprometem a retornar-los a l’escola a final de cursperquè els puguin
reutilitzar altres alumnes el curs següent, amb les mateixes condicions.
A final de cursla comissió de llibres de la Junta de l’AMPA s’encarrega de
revisar els queestàn dins el programa de reutilització per tal de reposar els
espatllats, comprar els folres necessaris i sol·licitar els llibres que l’escola
consideri que s’han de reemplaçar per noves edicions.
Dins el programa de reutilització també s’inclou l’adquisició de material didàctic
o EPIS necessaris.
Abans de començar el curs els membres de la Junta vam repartit les factures
(4 i 5 de setembre de 2017 de 18:00 a 20:00h), els llibres un cop justificat el
pagament, un mocador de l’escola i un boc’n’roll als alumnes nous (6 i 7 de
setembre de 2017 de 18:00 a 20:00h), així com informació i diversos
documents per a les inscripcions als servei de guarda i de menjador (gestionat
per l’empresa AUSOLAN). El mateix dia presentem les propostes
d’extraescolars (no s’havia fet mai tant d’hora) per a facilitar la conciliació de les
mateixes amb els horaris familiars.
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e) Web i facebook nous: gràcies al treball intens de la comissió de comunicació
s’han obert aquests dos nous canals de comunicació amb les famílies i s’han
potenciat els grups de whatsapp d’extraescolars i intraclasses, on es passa
informació relacionada amb l’AMPA i l’escola de forma més àgil i universal.
3) Organització de diversos esdeveniments:
a) Jornades dels patis en el marc del Projecte patis, juntament amb l’escola: els
dies 03/03/2018 i 02/06/2018 (en què es va presentar el projecte també a tota
la comunitat educativa).
b) La xocolatada de Sant Jordi a l’escola:de bon matí alguns membres de la Junta
de l’AMPA, juntament amb les cuineres de l’escola, van elaborar la xocolata
cuita. Aquest curs, com a novetat, la xocolata que es va ferservir era apta per a
celíacs, i es va substituir el pa per melindros.
c) Cloenda de les extraescolars: totes les activitats van obrir les portes per tal que
els alumnes poguessin mostrar el que havien après als seus amics i familiars.
En acabar vamconvidar tothom a berenar coca amb xocolata i refrescos.
d) Festa de fi de curs (22/06/2018): el dia més esperat és el del final de curs, i la
Junta de l’AMPA col·labora activament amb l’escola en la seva organització. De
bon matí, a l’hora l’esmorzar, ja vam convidar tots els alumnes i mestres a coca
i xocolata. Després vam col·laborar en els preparatius de l’espectacle de final
de curs que els alumnes preparen i representen a l’Artesana acompanyant els
infants, juntament amb els mestres, en els seus desplaçaments de l’Artesana a
l’escola i viceversai vetllant-los fins que les famílies els van recollir a l’escola en
finalitzar l’espectacle. Tot seguit va començar una rua amb la qual la Junta de
l’AMPA va voler sorprendre a petits i grans, amb la participació i col·laboració
inestimable delsgegants i de laMulassa de Falset. Mentre, els membres de la
Junta de l’AMPA i col·laboradors continuàvem treballant amb il·lusió per fer
realitat el gran sopar festiu, ple desorpreses i novetats, i al qual us agraïm la
vostra massiva assistència i col·laboració. Com que creiem que els detalls són
importants, vam guarnir les taules, vam preparar photoscool, rifes amb molts
productes donats desinteressadament per particulars i empreses del poble (a
les quals donem les gràcies de tot cor!), disco mòbil on vam ballar entre fum i
bombolles i fins i tot els xiquets i xiquetes es van poder “tunejar” amb els
accessoris de la bossa de festa que els vam regalar. Com cada any hi va haver
servei de bar amb una novetat que va triomfar:mojitos boníssims amb i sense
alcohol!
Pel sopar es va optar pel mateix menú dels darrers cursos, que creiem que és
el preferit per la majoria de comensals: pa amb tomàquet, truita i embotit
presentat en un format molt higiènic i pràctic, acompanyat amb d’un pica-pica,
vi, aigua i un gelat.
4) La relació amb l'equip directiu s'ha realitzat mitjançant reunions periòdiques, on
s'han tractat:
a) Escola Nova XXI
b) Projecte patis: el Director i el Cap d’estudis van presentar-nos el projecte el
30/10/2017, i des d’aleshores membres de l’AMPA han participat a les reunions
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periòdiques de la comissió del projecte de la qual formen part i n’han informat a
la resta de membres de la Junta de l’AMPA.
5) A més hem visitat l'ajuntament per tractar:
a) Les bases reguladores dels ajuts que atorga l’ajuntament a les associacions del
municipi, que van canviar de manera que s’atorga una puntuació als projectes
presentats tenint en compte diversos criteris (l’interès social del projecte; la
coherència entre els objectius, activitats i resultats; el nombre i percentatge de
beneficiaris de l’actuació en relació al sector de població al qual s’adreça; etc.).
La Junta de l’AMPA, doncs, va decidir presentar-hi una sol·licitud de subvenció
pel Projecte patis que ens ha estat concedida.
6) Hem convocat reunions:
a) Extraescolars (19/09/2017)
b) Assemblea general de socis (04/12/2017)
7) Hem assistit a formació:
a) Projecte patis: a través del Centre de recursos pedagògics del Priorat, el
4/11/2017 a l’escola.
b) FAPAC: en matèria d’organització i gestió d’una AMPA, 09/11/2017 a l’escola.
8) I ens hem relacionat amb altres entitats, com per exemple:
a) El Consell comarcal i l´empresa AUSOLAN: pel tema de la gestió del servei de
menjador.
b) L’empresa OTP: amb qui es va contractar el servei de gestió de riscos laborals
per tal de donar compliment a les exigències legals en aquesta matèria.
c) Representants de l’Institut Priorat: bàsicament per acordar fer recíproca la
formació a les famílies que es programés des de qualsevol de les dues AMPAs
(per manca d’inscrits no es va poder dur a terme cap tipus de formació de les
ofertades pel Programa Créixer en família) així com ampliar i fer extensives les
nostres extraescolars als alumnes de l’institut.
d) Representant dels pares i mares de la Llar d’Infants L’Espígol de Falset: per
establir-hi vincles.
e) Pla Local de Cultura i futura Taula d’entitats de Falset: com a entitat del poble i,
per tant, candidatat a participar-ne, per compartir recursos, no solapar agendes
d’actes, col·laboració mútua, programacions conjuntes, etc.
f) Reunió per a la refundació del Projecte GRÈFOL
g) Assemblea Verda de l’escola: on també participen representants dels alumnes i
dels mestres i que es preveu convocar periòdicament per tractar temes
relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient a la nostra comunitat
educativa.
h) El banc de Sabadell, on tenim els comptes, per renegociar comissions i
condicions.
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Per finalitzar només dir-vos que estem molt orgullosos del projecte que portem a terme
conjuntament amb l’escola dins del marc de l’Escola Nova XXI, el PROJECTE PATIS,
iniciat el curs 2017-18, del qual formen part molt activa, a través de la comissió del
projecte patis, algunes membres de l’AMPA. Us animem a continuar implicant-vos-hi
activament, fet que es veurà reflectit sens dubte a la memòria del curs 2018-19.
GRÀCIES A TOTHOM!
La Junta de l’AMPA

Falset, 22 de novembre de 2018
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