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Identificació de la sessió 

 

Dia:    9 d’Octubre de 2018 
Hora:     de 21.00h a h 23.30h 

Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 

 
 

Assistents a la reunió 

 
(S’adjunta document amb els assistents) 

 

 
 

Ordre del dia 

1. Presentacions dels assitents. 
2. Presentació de l'AMPA: què fem i qui som. 
3. Ens organitzem: comissions: CONSULTA-LES 
4. Xerrades: propostes. Resultats enquestes 
5. Calendari 
6. Experiència curs passat 
7. Projecte Esplai 
8. Precs i preguntes 

1. Presentació AMPA 
David Jacovkis: Breu explicació sobre la organització interna de l'AMPA i el seu paper dins 
la comunitat educativa. Íria F.: l'AMPA està oberta i fomenta la participació de totes les 
famílies, per exemple en la creació de noves comissions. 

2. Comissions 
Andreu G.: Aquest any intentarem fer diferent l'explicació de les comissions. En comptes de 
que un membre de la comissió expliqui la feina que fan, que cada comissió l'expliqui algú 
que no hi participi directament. 



Menjador 

David J.: menjador gestiona la relació entre l'AMPA i l'empresa que gestiona el servei 
(7itria), i fa el seguiment del servei. Íria F.: la Generalitat vol canviar el model de gestió dels 
menjadors escolars, caldrà crear una comissió per estar al dia d'aquest tema. Andreu G.: 
això convé coordinar-ho amb altres escoles a través de la FAPAC i la Coordinadora 
d'AMPES de Sant Cugat (CASC). Andreu G.: la comissió de menjador es reunieix al migdia, 
un cop al trimestre aproximadament. 

Extraescolars 

Adriana B.: qualsevol pot proposar activitats extraescolars? Què implica estar a la comissió? 
Eugènia O.: La comissió fa un seguiment de les activitats que s'estan fent i porta els 
suggeriments de les famílies a SAEC. 

Jaumet 

Andreu G.: Jaumet és la revista de l'escola, ara arriba 1 cop a l'any en comptes de 2 com 
abans. Gemma H.: des de l'any passat l'escola té molt contingut al blog i el Jaumet 
s'alimenta d'aquests continguts. Està molt estructurat, cada curs té un espai i les mestres 
agafen el contingut del web. La comissió fa correcció i maquetació, gairebé no crea 
contingut excepte per l'espai específic de l'AMPA. 

Bricolatge 

Andreu G.: és una festa que es fa quan comença el bon temps amb l'excusa de fer petites 
reparacions a l'escola. Des de fa uns anys es fa una llista des de l'escola de necessitats que 
es detecten. Des de fa un parell d'anys també es recull l'opinió dels alumnes. 

Fi de curs 

Andreu G.: fem un experiment, que algú de p3 que digui com li sembla que hauria de ser la 
festa. Ainoha: l'any passat em va agradar molt la festa, es va veure un canvi en positiu 
respecte anys anteriors. Vero: jo fa anys que estic a l'escola i estic d'acord que la festa de 
l'any passat va ser un canvi a millor. Sentia que no hi havia una participació real de les 
famílies, nes i mestres. Per mi els punts principals van ser el sopar de carmanyola i la 
participació del Lluís en l'espectacle, va ser molt més festiu que altres anys. Andreu G.: per 
a les noves famílies podem explicar que la festa té 2 parts, la 1a està organitzada per 
l'escola i consisteix en balls que fa cada curs. Després es fa la festa organitzada per les 
famílies. Aquesta porta molta feina, des de fa un parell d'anys intentem que aquesta feina es 
vagi reduïnt. Marta B.: és molta feina, sobre tot cap al final de curs, des de fa un parell 
d'anys hi ha més burocràcia. El dia de la festa calen molts voluntaris, aquest darrer any ha 
anat molt bé. David J.: des de la direcció de l'escola ens han demanat que felicitem a totes 
les persones que han participat en la organització, moltes mestres no s'hi quedaven, però 
les que es van quedar aquest any ho van gaudir molt. 

Hort 

Íria F.: fa uns anys se n'encarregava el Francesc, quan es va jubilar es van presentar un 
grup de pares per facilitar-ho i donar-hi continuitat. A més l'AMPA ha format una monitora 
(Almodis) per ser-ne responsable i això ha funcionat molt bé. Fa un parell d'anys des de 



l'escola es va demanar a l'AMPA que pagués més hores de l'Almodis i així es va fer. Oriol 
L.: ara mateix la comissió s'encarrega de assessorar l'escola sobre l'hort. Andreu G.: hi ha 
un projecte de St. Cugat que per una banda preveu aprofitar els sobrants del menjador i per 
una altra que els horts escolars puguin complementar l'abastiment dels menjadors. 

Tecnològica 

David J.: ara mateix no té activitat, el suport informàtic el paga l'AMPA a una empresa de 
suport. Volem reconvertir la comissió per fer tallers de robòtica i programació. Íria F.: Desde 
hace un par de años la escuela propuso fijar una cuota TIC por alumno (6€ al año). 

Solidària 

Xavi C.: es fan recollides de material per diferents associacions, s'intenta participar de 
diferents iniciatives solidàries així com accions puntuals. 

Samarreta 

Andreu G.: abans es feia una samarreta diferent cada any, el curs passat es va decidir fer-
ne una i aprofitar el disseny cada any. Gemma H.: es podria buscar la manera 
d'intercanviar-les per aprofitar les que van quedant petites però encara estan en bon estat. 

Àgora 

Eugènia O.: aquesta comissió es va formar per cobrir la necessitat de tractar temes d'escola 
entre un grup de pares, d'aquí va sortir la iniciativa de portar a l'escola el projecte TEI. 
Aquesta comissió ha baixat l'activitat però és un espai que pot acollir idees molt diferents. 
Elisa C.: seria bo que hi participés alguna mestra, abans hi era l'Esther però en va sortir. 
També estaria bé que hi participés algú de la Junta perquè sigui més clar si les idees que es 
discuteixen poden tenir continuïtat. 

Matinal de la ciència 

Íria F.: originalment es volia fer la setmana de la ciència però són molts dies i és difícil fer 
una setmana sencera d'activitats. D'aquí es va passar a fer la matinal, cada participant fa un 
taller científic pels nens. La comissió està totalment oberta a la participació de noves mares i 
pares científics. Té la feina de coordinar els diferents tallers, a més de la que faci cadascú 
per muntar el seu taller. El dia de la matinal calen voluntaris per acompanyar els nens. 

Artística 

Laura P.: és una comissió que arriba molt poc a les famílies si els nens no ho expliquen. 
Organitzem espectacles pels alumnes en horari escolar. Es necessita tenir ganes de tocar 
algun instrument, cantar, actuar o muntar decorats i escenografies. 

Gènere 

Adriana B.: la comissió no està formada, portem la idea de muntar-la avui, de moment tenim 
un grup de mares i pares amb ganes de tenir un espai de sensibilització i debat però sense 
grans objectius ara per ara. Ens podem trobar primer i potser més endavant incloure-la a 
Àgora. 



Altres 

Íria F.: se ha hablado en muchas ocasiones de montar un pequeño rocódromo, Nuria (la 
profesora de EF) está dispuesta a ayudar a montarlo y a integrarlo en su asignatura. Lo más 
caro es el suelo de goma, las presas se pueden poner en una pared existente. Se necesita 
incluirlo en el presupuesto y padres que sepan de escalada para asesorar. Elisa C.: de 
vegades hi ha peticions/necessitats de mestres que van a les famílies però no arriben a la 
comissió de brico ni a la junta. Andres Muñoz: en algunos coles hay una comisón de patios 
que trabaja integralmente espacios, género, etc Eugènia O.: l'any passat vam començar a 
parlar amb Martín d'encetar un projecte amb l'escola en aquest sentit, s'ha de recuperar 
aquesta iniciativa. Adri: no sé si les mestres són conscients de que hi ha una sèrie de 
comissions que poden ajudar a explicar continguts. Íria F.: ho comentarem amb direcció 
perquè ho tinguin present. Vero L.: també tenim mares i pares que estarien disposades a fer 
alguna activitat per a les famílies (tallers, formacions, etc). 

Carnestoltes 

Mariona P.: a partir del debat sobre la festa del carnestoltes i altres festes populars, hi ha 
una sèrie de famílies que volen treballar per debatre la relació de l'escola amb la cultura 
popular, podria integrar-se en la comissió Àgora. 

3. Cuina i altres 
Andreu G.: aquest estiu s'ha canviat la instal·lació de propà a gas natural, l'AMPA s'ha fet 
càrrec de fer el canvi de la cuina. Al Març es va aprovar gastar 18k per adaptar i/o renovar 
aparells de cuina. Una empresa de les que es va contactar deia que es podrien adaptar 
alguns dels aparells existents, però no s'ha pogut trobar qui ho certifiqui. Al juliol es va haver 
de modificar el pressupost perquè l'inicial era per una cuina més petita del que es 
necessitava. A finals d'agost es va decidir canviar tots els aparells, en vista de que no era 
factible adaptar els existents. Es va fer una donació de la cuina i el forn antics. A una 
setmana de començar el curs es va haver de canviar el forn que ja s'havia instal·lat perquè 
era massa petit. El gas es va connectar fa 2 setmanes. La planxa també va arribar tard. A 
dia d'avui ja està acabada la cuina i està en proves, la setmana vinent estarà funcionant. Al 
final s'han gastat 30k en comptes dels 18k originals, no s'ha convocat una assemblea 
extraordinària per aprovar aquesta despesa perquè s'havia de decidir a l'Agost, s'haurà 
d'aprovar a posteriori a l'assemblea dels pressupostos. 

Altres 

La Marta P. ens ha informat de dos nous projectes: 
● Mur de parvulari: es vol fer alguna intervenció al mur exterior que mira al Complex 

Esportiu, s'ha contactat un noi que fa tallers pedagògics amb grafitti, es farà durant 
aquest curs. 

● Riera: es va presentar un projecte a la EMD per fer una plantada d'arbres, després 
es va replantejar com un projecte integral d'actuació a la zona de la riera. Es farà 
una neteja i una part d'aquest espai es convertirà en jardí de plantes aromàtiques. 

4. Xerrades 



El curs passat es van fer algunes activitats i xerrades amb molt poca participació. Es va fer 
una enquesta per decidir el temes que més interessen a les famílies, hi van participar més 
de 70 persones. Els temes que més s'han votat són els relacionats amb la comunicació amb 
els fills. Es penjarà la llista al blog i es replantejarà si podem cobrir nosaltres aquests temes 
o si hem de buscar algú de fora que vingui a fer-ho. Íria F.: es poden demanar diners a Sant 
Cugat i a Valldoreix. Eulàlia: Valldoreix té un pressupost que no s'executa per fer xerrades 
de temes educatius, hauríem d'intentar fer-lo servir. 

5. Calendari 
Reunions de la Junta Oberta cada 2 mesos, alternem dia i hora: 

● 12 desembre (20h) 
● 7 Febrer (21h) 
● 9 Abril (20h) 
● 5 Juny (21h) 
● 14 Juny (eleccions) 

Aquest any s'ha de renovar la Junta, els membres de la junta actual no s'hi tornaran a 
presentar. 

6. Projecte esplai 
Ainoha: els esplais de Sant Cugat estan plens i a Valldoreix no n'hi ha, així que vam decidir 
muntar-ne un. La EMD demana que siguem una associació per ajudar-nos (per exemple 
cedint un espai), la setmana que ve o l'altra es farà l'assemblea fundacional. El més difícil 
incialment és trobar els monitors, la idea és que no siguin els pares però potser ho hauran 
de ser inicialment. De moment no hi ha un espai i la EMD no ha aclarit si en cediran un. Íria 
F.: en el Arnau Cadell tal vez se pueden conseguir monitores. Ainoha: de vegades hi ha 
esplais que tenen molts monitors, hem de contactar amb esplais de la zona que potser ens 
poden passar monitors. 
 
A les 23:33 s'aixeca la sessió. 
 


