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Introducció

La present memòria té per objecte detallar les activitats dutes a terme per l'Associació de 
Mares  i  Pares  d'Alumnes de l'escola  durant  el  curs  2017-18 i  valorar  la  metodologia 
utilitzada i el desenvolupament, en funció dels ítems d'avaluació concretats al Pla Anual 
d'Activitats per al mateix curs i d'altres que s'hagin considerat oportuns, per tal de veure si 
han estat correctes i què s'ha de millorar de cara al curs vinent.

La Junta Directiva ha estat composada per: 

Presidenta: Maite Espín
Secretària: Roser Colomer
Tresorer: Julio Masedo
Vocals:
Juan Manuel Payero (Cap de la Colla Gegantera)
Montse Rodríguez
Mónica Rubio
Mónica Gutiérrez
Rosa M. Izquierdo
Sara Márquez

L'Associació té com a objectiu, no només la programació i desenvolupament d'activitats 
d'oci, sinó també la defensa dels interessos de l'escola, la col·laboració en la millora de 
les instal·lacions, i,  fonamentalment,  la participació i  col·laboració en la millora de les 
condicions en les que es desenvolupa l'activitat docent i formativa dels nostres fills i filles.

Amb aquesta finalitat, es duen a terme actuacions com:

• Establir canals de comunicació amb les famílies per detectar les necessitats de les
mateixes i poder-hi oferir solucions.

• Coordinar-nos amb el claustre de l'escola per arribar allà on l'equip educatiu i el
Departament  d'Ensenyament  no  poden,  ja  sigui  econòmicament  ó  amb  serveis 
complementaris.

• Representar les famílies al Consell Escolar
• Buscar fonts de finançament per aconseguir subvencionar les activitats i cap família 

que ho necessiti deixi de formar-ne part per motius econòmics.
• Promoure  la  participació  de  les  famílies  a  la  comunitat  educativa  a  través 

d'activitats durant el curs.
• Garantir  serveis  extraescolars i  complementaris  (menjador,  activitats,  casals  per 

temporada...)

Tot això s'ha recollit en una sèrie d'àrees que ordenen les activitats i que a continuació
valorem.
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VALORACIÓ

1. COL·LABORACIÓ AMPA-ESCOLA

La Junta s'ha reunit un cop al mes, en convocatòria ordinària el primer dimecres a les 20h.
En aquestes reunions ha assistit el director de l'escola, que durant la primera part ens ha 
fet  el  trapàs  dels  temes  a  tractar  des  de  l'equip  directiu,  així  com  les  demandes 
necessàries de col·laboració de l'AMPA, i per altra banda ha estat un espai on la junta ha 
pogut fer arribar a l'escola, com a intermediària, les preocupacions i necessitats que les 
famílies ens han transmès sobre diferents temes.

També s'han dut a terme convocatòries extraordinàries coincidint amb la necessitat de
preparar activitats que requerien més esforços. En aquestes no s'ha requerit la presència 
del director de l'escola.

Aquestes reunions ha estat molt positives, donat que la presència d'un membre
representatiu  de  l'equip  educatiu  és  necessària  per  col·laborar  en  la  millora  de  les 
necessitats de l'escola d'una manera més realista i eficaç.

La relació ha estat molt cordial i cal seguir en aquesta línia.

Pel que fa a la col·laboració directa amb l'escola, enguany s'han dut a terme les accions
seguents:

• Gestió integral de la venda de llibres a través de la Llibreria el Tramvia:     
 
Enguany, per petició de la botiga, només s'ha posat la parada a l'escola un dia al juliol.
Cada família va rebre unes circulars amb les precomandes de llibres necessaris per a 
cada curs i  les havien de fer arribar prèviament a l'escola (al  juny) per després fer el 
pagament  entre  juliol  i  setembre  i  a  principis  de  curs  tots  els  alumnes  que  han  fet 
precomanda i pagat disposen del seu lot  de material  preparat a l'aula.  Si no venien a 
l'escola el dia establert al juliol, podien anar a la botiga directament.

Aquest servei, tot i que pensem que és força pràctic, no garanteix que les famílies realitzin 
les precomandes a temps ni el pagament, de manera que a l'inici de curs pot ser que hi 
hagi alumnes que no tinguin els llibres/agenda a classe i els rebin més tard quan es faci 
efectiu el tràmit per part de la família. 

Enguany s'han fet diversos recordatoris per correu electrònic i a través del bloc i facebook, 
però tot i així hi ha famílies que ho descuiden o es confien en que se'ls hi solucionarà tot 
per part de l'equip directiu o AMPA abans que comenci el curs.

• Cobrament de Quotes i venda de carpetes i agendes:   

S'ha dut a terme el mateix dia de convocatòria per realitzar el pagament dels llibres al 
juliol i aquest any hem ofert la possibilitat de fer el pagament a través de la TPV (l'AMPA 
assumirà el pagament del 2% de recàrrec per realitzar el tràmit a través d'aquest sistema), 
de transferència al compte de l'AMPA directament o en efectiu.
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Pensem que ha estat una millora positiva i que vist incrementada la inscripció de nous 
socis a l'entitat. 

Hem  creat  un  document  més  complet  (excel)  que  ha  facilitat  la  comptabilitat  dels 
pagaments.

Pel que fa a les carpetes no ha calgut realitzar comanda i s'han pogut lliurar el mateix dia 
del pagament.

• Millores a l'escola:   

Aquest curs, donat que l'anterior ja havíem realitzar moltes millores, sobretot al pati, l'hem 
dedicat a fer algunes accions puntuals:

– Jornada  de  decoració  del  vestíbul  per  Nadal,  implicant  els  nens  i  nenes  amb 
l'elaboració  d'un  arbre  de  Nadal  amb  els  seus  desitjos  penjats.  Ha  estat  una 
jornada molt participativa.

– De la mateixa manera es va fer convocatòria per realitzar un Drac i venda de roses 
per Sant Jordi, però es va haver de suspendre per poc interès de les famílies.

– S'ha dissenyat i  comprat una pancarta nova per anunciar les portes obertes del 
curs vinent.

– Des de la junta s'ha estat intermediant entre l'escola i la regidoria d'Educació per 
aconseguir un tendall a l'escola, sobretot, entre altres millores de les instal·lacions 
que  ja  estan  pressupostades  però  amb  les  que  calia  fer  front  amb  urgència. 
Finalment,  en arribar el final  de curs i  gràcies a les gestions del regidor Miquel 
Àngel Vadell, l'Ajuntament ha instal·lat un tendall que cobreix part del pati d'infantil i 
el de primària. Els usuaris i monitors del casal d'estiu n'han pogut gaudir.
Cal fer seguiment, però, donat que a principis de curs, i després de tot l'estiu, el 
tendall presenta desperfectes i caldrà veure si els arreglen amb eficiència des de 
l'Ajuntament.

• Gestió d'incidències i mediació de conflictes:  

Una de les tasques que assumeix la junta de l'AMPA, com a gestora i veu de les famílies, 
és la d'intermediar per  solucionar problemes que sovint  sorgeixen i  inquietuds que es 
generen per part de les famílies i no són de fàcil solució amb el diàleg.

Enguany, la reincident decisió de la majoria del claustre de realitzar els balls de fi de curs 
dins l'horari lectiu, tot i els resultats desfavorables de l'enquesta que vam passar el curs 
anterior a les famílies, ha tornat a ser motiu de discordàncies, malestar i desmotivació 
davant aquesta decisió que, des de l'AMPA, considerem totalment injusta.

Vam fer arribar aquest malestar a la direcció de l'escola però la decisió ja estava presa i 
no ho van voler considerar. Cal dir que el director no veia amb bons ulls aquesta decisió 
del claustre, però ell es deu a la majoria en aquests casos i l'única solució que ha quedat 
a l'AMPA ha estat reorganitzar les activitats de la festa de fi de curs per tal de poder fer el 
màxim possible dins el pressupost i la previsió de públic. Es va considerar que el millor 
seria fer el lliurament de l'orla el mateix divendres, seguidament dels balls i el sopar a 
continuació. La mostra d'extraescolars s'ha continuat fent el dissabte al matí i enguany 
s'ha demanat col·laboració a Enlleura't per a l'organització de la festa de l'escuma i altres 
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activitats (tallers, jocs). 

Davant la petició d'unes mares de realitzar la sindriada, donat que la junta de l'AMPA no 
l'anava a fer perquè ja s'encarregava del sopar de la nit  abans, se'ls hi ha delegat la 
responsabilitat de l'activitat i l'han assumida sense problemes.
Es tracta d'això, que la gent sàpigue que per poder dur a terme activitats cal posar-s'hi, no 
esperar que l'organitzin els de sempre.

Un altre conflicte  que s'ha posat  sobre la taula  és la introducció del  SIEI  a  la nostra 
escola.  El  fet  de  disposar  d'alumnes  amb  necessitats  especials  i  disposar  de  pocs 
recursos  ferms  per  fer-hi  front  durant  el  dia  a  dia,  ha  creat  situacions  d'estrés  entre 
alumnat i professors, que han vist alterada la dinàmica de l'aula en molts moments.
Per  part  de l'equip  directiu s'està realitzant formació especialitzada en aquest  servei  i 
també en altres complementaris, però va caldre organitzar una sessió informativa per a 
totes les famílies que estaven patint aquesta dificultat a l'aula i els seus fills notaven les 
consequències.
Malauradament va assistir-hi menys gent de la que s'havia queixat, però tot i així pensem 
que va estar una decisió positiva informar les famílies de primera mà sobre el que suposa 
aquest servei i com anar-hi treballant entre tots.

Des  de  la  junta  directiva  de  l'AMPA considerem  que  hem  de  seguir  treballant  per 
aconseguir la participació de les famílies i aconseguir que l'equip educatiu i les famílies 
vagin de la mà.

• Suport, organització, dinamització a  Festes i Activitats Lúdiques:  

Per tal d'ajudar a la cohesió de les famílies i alumnes i fer-los partíceps de l'escola, hem 
col·laborat amb:
 

• Festa de Benvinguda a P3:

A principi de curs ens donem a conèixer com a AMPA a les famílies que assisteixen a la 
xerrada que organitza l 'escola i convidem a berenar a tots els alumnes a pa, xocolata i 
sucs, amb una especial dedicació als nens i nenes de P3, que gaudeixen d'una estona 
exclusiva de festa, amb el ball dels gegants amb cançons de l'escola, regal d'un foulard 
del Pep i berenar en bossetes. Recomanem que com l'any anterior s'embossi el berenar i 
es  reparteixi  a  l'aula  i  no  al  pati  per  facilitar  que  els  nens  de  preescolar  berenin 
tranquil·lament.
Ja és el tercer any que ho obrim a tots els alumnes i aquest cop s'ha avisat a totes les 
classes perquè els més grans recordin que hi poden participar.
Creiem que és una bona manera de fer cohesió entre les famílies noves i les de sempre, i 
es crea un bon ambient.

• Castanyada: 

L'AMPA compra les castanyes i fa la dinamització teatral amb la introducció del
Castanyer i la Castanyera durant la festa que es realitza en horari escolar. Cada any costa 
més  trobar  familiars  que  vulguin  fer  d'actors,  però  acaben  sortint.  De  preparar  els 
capirutxos de castanyes se n'encarreguen els alumnes més grans.
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• Festa d'Hivern: 

Aquest  és  el  4rt  any  que  celebrem  aquesta  festa  per  finalitzar  el  trimestre,  amb  la 
realització de moltes activitats, com la mostra del 1r trimestre d'extraescolars, jocs per a 
tota la família, bar, tallers, ball i rua del gegants. Es fa també el sorteig d'unes paneres per 
tal de recaptar diners i alhora motivar les famílies a participar a la festa. 
Aquest any hi ha hagut molt bona participació i seguirem millorant aquells aspectes que 
considerem.

• Nadal:

L'AMPA s'encarrega cada any de fer  crida  perquè vingui  el  patge reial  a  l'escola  per 
recollir les cartes dels nens i nenes i compra uns regalets per a cada nen i nena (lacasitos, 
xocolatines...). Es queda amb ell una hora abans per maquillar-lo bé i vestir-lo amb la roba 
que lloga l'escola.

• Sant Jordi: 

Enguany  vam voler  decorar  l'escola  i  vendre  roses i  es  va  fer  crida  a  les  famílies  i 
demanar reserva de roses però no va funcionar, vam suspendre tot el previst per manca 
d'interès. Seguirem buscant la manera.

• Festa de Fi de Curs: 

Enguany, com comentàvem, hem hagut de modificar el format i distribuir les activitats en 
dos dies. 
Aquest any no hem pogut comptar amb el càtering de La Teva Barra i  hem hagut de 
buscar-ne un altre.  Ho hem fet  amb la  Masia  Bartrès i  ha donat  molt  bon resulat.  A 
vegades no cal anar molt lluny per tenir èxit. 
Gràcies a algunes mares de 6è, aquest any hem tingut a tots els nens i nenes d'aquest 
curs al sopar de comiat i ha estat molt emotiu.

Enlleura't  ens  ha  ajudat  molt  amb  l'assumpció  de  l'organització  total  de  la  festa 
d'extraescolars el dissabte al matí.

Caldrà parlar amb l'escola i crear una comissió per treballar el format de la festa i que 
sigui el més atractiva i adient per a la majoria de famílies i, sobretot, que els nens i nenes 
hi puguin participar.

• Sortides Trimestrals: 

Gràcies a la proposta de dos membres de l'AMPA aficionats a l'excursionisme i vinculats a 
la  UEC,  des  de  fa  4  anys  s'organitzen  sortides  trimestrals  familiars,  coincidint  en 
diumenge.
Les famílies han estat informades a través de circular i facebook i, tot i que encara és 
poca la participació, pensem que hem de seguir buscant mecanismes perquè els alumnes 
i les seves famílies puguin gaudir junts fora de l'escola, participant d'una activitat de natura 
relaxada i gratuïta on poder intercanviar experències i aventures enriquidores.
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• Colla Gegantera: 

La Colla passa per un mal moment per manca de participants.  Fa dos cursos es van 
buscar mecanismes de participació, com l'extraescolar de percussió, que no va funcionar 
per una mala gestió de l'empresa d'extraescolars anterior, i també amb la creació dels 
gegantons,  que tenien  la  finalitat  d'engrescar  els  més petits  a  fer  de  portadors  a  les 
sortides.
Sigui com sigui, cada cop hi ha menys membres a la colla i aquest any s'han pogut fer 
molt poques sortides per la manca de portadors.
La coordinadora de gegants de Mataró ens va oferir portadors i músics per a les sortides, 
però vam valorar que hi hauria d'haver un mínim de membres de l'escola, donat que sinó 
no tenia massa sentit.
Aquest curs es va fer una crida a través d'una “carta del Pep”, però només van respondre 
2 persones (un pare i una germana gran). 
El  curs vinent es farà una crida de nou entre les famílies,  sobretot  les noves de P3 i 
seguirem buscant maneres de motivar la gent, tot i que aquest és un mal de la majoria de 
colles geganteres d'escoles.

• Subvencions per a activitats i famílies:  

Aquest any s'ha tornat a gestionar la venda de polvorons per a les famílies interessades 
en disminuir l'import de les colònies dels seus fills i moltes se n'han pogut beneficiar.
Enguany hem optat per crear una comissió liderada per una persona de la junta que ha 
delegat a la seva vegada en una altra de les mares interessades i així què cada família 
fés la seva comanda i el dia de lliurament vinguessin a preparar-se el lot.
Ha estat una manera participativa i eficient de gestionar-ho, tot i que la mare encarregada 
ha hagut d'anar molt al darrera dels interessats.

Aquest any s'ha optat de nou per donar els diners directament a les famílies participants i 
pensem que és la millor manera de fer-ho, perquè estalvia feina als professors a nivell 
administratiu  i  comptable  i  perquè responsabilitza a les  famílies  del  pagament  de  les 
colònies.

2. GESTIÓ INTERNA DE L'AMPA

Aquest ha estat any d'elecció de nova junta i es va fer la convocatòria, quedant totes les 
places desertes per manca de participants, de manera que la junta anterior segueix igual.

Donat que aquesta junta té ganes de seguir però la presidència demana alliberar-se de 
responsabilitats, s'han reduit les accions intentant delegar al màxim en tots els membres 
de la junta per tal que cadascú s'encarregui d'una o dues accions i les lideri de principi a fi. 
Això no treu que els altres donem un cop de mà, però com a mínim això suposa alliberar 
la presidència de molta feina, tot i que aquesta seguirà coordinant tot.

A final de curs hem decidit variar el dia de reunió de la junta, donat que si ho traspassem a 
la tarda és possible que hi hagi alguna família més de l'escola que s'hi pugui involucrar.

S'ha traspassat al primer dilluns de mes a les 16.30h.
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3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Seguim amb la publicació al blog ampajosepmontserrat.wordpress.com per mantenir la 
comunicació amb les famílies i substituir els butlletins en paper.
De la mateixa manera amb el mailing.
Aquests  dos  mecanismes  han  estat  molt  positius  i  pensem que  ha  propiciat  que  les 
famílies se sentin ben informades i escoltades.

L'Assemblea General de Famílies està prevista celebrar-la al novembre del 2018.

4. SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A LES FAMÍLIES

– Activitats Extraescolars i Casal d'Estiu:
Les activitats han seguit donant molts bons resultats i moltes alegries entre les famílies.
S'han dut a terme de manera molt satisfactòria, tot i que a mitjans de curs en Lluis Macias 
va plegar per motius professionals, va tornar en poc temps i les activitats no se n'han 
resentit. 
De la  mateixa  manera  hi  ha  hagut  un  relleu  en  la  coordinació,  donat  que  en Carlos 
Camacho ha passat a assumir un projecte de l'Escola de l'Esplai i s'ha quedat en Lluis.

Durant tot el curs s'ha estat treballant conjuntament amb l'Ajuntament, l'AMPA de l'IES Mar 
Mediterrània (Tomàs Viñas) i d'Associació Esportiva de Mataró per elaborar un programa 
d'extraescolars dins el projecte “Mataró Educa”. Peramàs es va desvincular i el curs vinent 
no en formarà part.
Es  tracta  d'un  projecte  que  pretén  oferir  més  activitats  i  a  preus  més  assequibles, 
involucrant entitats de Mataró que ja treballen dins el sector cultural i social.

El curs vinent serà de prova per veure si tot plegat funciona, però pot ser una manera de 
fer arribar més activitats interessants als nostres infants, a banda de les que ja estavem 
duent a terme.

Les AMPES rebrem una subvenció per part de l'Ajuntament per fer front als pagaments de 
les activitats, tot i que la gestió interna anirà a càrrec d'ENLLEURA'T.

El Casal d'Estiu ha arribat a màxims de participació, inclós el grup dels joves, que es va 
obrir l'any passat i que aquest any ha estat ple d'exalumnes de l'escola i altres nanos.

De nou ha estat un èxit en quant al funcionament, al tracte de l'equip dels monitors, a la 
direcció (tot i  que enguany no teníem en Carlos,  en Lluis ha estat donant suport  a la 
Directora en tot moment i això ha fet que es desenvolupi de la millor manera possible, tot i 
que hi ha hagut alguns temes, sobretot pel que fa a la comunicació amb les famílies, que 
caldrà millorar de cara a l'any vinent).

– Menjador Escolar:
Aquest és un servei compartit amb l'escola Tomàs Viñas i de gestió conjunta amb l'escola. 
Els resultats de la gestió són molt positius, i fins i tot ens consta que hi ha hagut més 
becats, fet que valorem positivament perquè ha permès a més nens i  nenes dinar en 
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condicions cada dia.

– Assegurança Mèdica:
Les famílies sòcies de l'AMPA s'han pogut beneficiar de l'assegurança mèdica que permet 
que  qualsevol  alumne  soci  de  l'AMPA que  es  faci  mal  a  l'escola,  pugui  ser  atès 
directament per la mútua i se li faci un seguiment acurat del seu cas. Som conscients que
aquesta assegurança pot resultar un luxe, però que, a les persones que l'han necessitat, 
els ha resultat molt útil, de manera que seguirem disposant d'ella encara durant el curs 
vinent.  Hem fet  una extensió de la mateixa i  ara les activitats esportives també estan 
incloses.

– Xerrades d'Interès per a les famílies: 
S'ha dut a terme la programació de 2 xerrades que hem considerat d'interès per a les 
famílies i que hem extret del catàleg d'activitats per a famílies de l'Ajuntament:

– 16 de febrer. Com optimitzar les habilitats i el rendiment acadèmic del meu fill/a?
– 16 de març. Em preocupa com es relaciona el meu fill. Com ajudar a millorar les 

habilitats socials.

Aquestes xerrades anàven a càrrec de la Fundació Hospital i s'han realitzar a la biblioteca 
de l'Escola Peramàs, que ens ha cedit l'espai perquè la nostra biblioteca l'estaven fent 
servir P3 durant les obres dels wc de la seva aula.
Això ha permès que famílies de les dues escoles es puguin beneficiar del contingut de les 
xerrades.
Pensem organitzar-ne més el curs vinent.

CONCLUSIONS:

Tot i que la junta necessita renovar-se o ampliar-se per no desgastar energies, veiem com 
any rere any les circumstàncies ens fan unir forces i sorgeixen noves motivacions i reptes 
que fan que seguim junts i adaptant-nos a les necessitats.

Cal seguir fent escola, buscat noves maneres de fer participar les famílies i de vincular-les 
a la vida diària de la mateixa.

Hem de seguir  aprenent a gestionar conflictes i  això ens portarà a preveure i  millorar 
moltes situacions noves.

LA JUNTA DE L'AMPA ESCOLA JOSEP MONTSERRAT
Setembre 2018


