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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 2018-19 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 durant aquest curs per: 

Presidenta: Maite Espín
Secretària: Roser Colomer
Tresorer: Julio Masedo
Vocals operatius durant el curs:
Montse Rodríguez
Mónica Rubio
Rosa M. Izquierdo
Sara Márquez
Manel Payero
Ricard Agudo

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 dilluns a les 17h,
com a millora sorgida per oferir més possibilitats a altres pares i mares que no podien
assistir a les anteriors juntes de les 20h. S'ha vist que aquest canvi no ha suposat cap
millora, donat que alguns dels vocals habituals han deixat d'assistir-hi per incompatibilitat
d'horaris, així com ha estat el cas del tresorer, que va patir canvis organitzatius a la seva
feina i ha pogut assistir en comptades ocasions.
Només s'hi va vincular una mare no vinculada a l'anterior junta que va fer algunes
propostes per a la festa d'hivern però finalment no s'hi ha pogut involucrar com havia
previst. Per tant, el canvi d'horari no ha estat efectiu en quant a ampliar la participació de
les famílies, encara que sí potser per agilitzar les reunions.
 
En aquestes trobades 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
següents:

• Gestió integral de la venda de llibres a través de la Llibreria el Tramvia:     
 
A petició de la botiga, a la venda de llibres per al curs 2018-19 només es va posar 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 va haver-hi
alumnes que no tenien els llibres a classe i els van rebre una mica més tard perquè la
família va realitzar la comanda fora del termini i els seus llibres no havien arribat amb la
resta de comanda massiva que es va fer des de la llibreria.
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Sempre es fan 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.

De cara al curs vinent es valorarà la opció de que cada família presenti la precomanda,
com sempre, dins el termini, i qui no la presenti alhora tingui alguna penalització per part
de la lliberia, a part de no tenir els llibre a temps (que, com que acaben sent-hi, i són pocs
perquè la majoria estan socialitzats, no serveix d'escarment), i a més, no facilitar tant les
coses i que la gent hagi de fer l'esforç i s'hagi de desplaçar a la llibreria a pagar els llibres.

De vegades voler facilitar les coses és contraproduent per a tothom.

• Cobrament de Quotes i venda de carpetes i agendes:   

Es va dur a terme el mateix dia de convocatòria per realitzar el pagament dels llibres al
juliol i aquest cop vam oferir la possibilitat de fer el pagament a través de la TPV (l'AMPA
assumeix 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.

Pensem que ha estat una millora positiva i que s'ha vist incrementada la inscripció de
nous socis a l'entitat. 

Vam crear un document més complet (excel) que va facilitar la comptabilitat dels
pagaments.

Pel que fa a les carpetes no calia realitzar comanda perquè hi havia prou stock i es van
poder lliurar el mateix dia del pagament.

La part negativa dels cobraments en efectiu ha estat que els diners no es van poder
ingressar immediatament al banc per manca de temps i disponibilitat dels membres
de la junta directiva donat els seus horaris de feina i van restar durant l'estiu
guardats sota clau a l'armari de l'AMPA. Durant l'estiu l'escola va estar oberta
perquè hi va haver treballant personal contractat a través de l'Ajuntament per pintar
les instal·lacions i quan vam tornar al setembre els diners ja no hi eren. La porta no
estava forçada, tot i que era fàcil trobar la clau que estava penjada al quadre de
claus del vestíbul dels professors. El fet es va comunicar immediatament a direcció
i a l'Ajuntament, que ens van dir que l'assegurança no ens cobria aquest fet donat
que no s'havia forçat el pany i que fer una investigació era inviable per la gran
quantitat de sospitosos que es podien associar al fet.

A la primera junta que vam tenir es van comunicar el fet a les assistents i es va decidir
tirar endavant el curs amb el pressupost que disposàvem intentant minimitzar els efectes
econòmics del robatori, donat que la quantitat robada, tot i que nombrosa, era el que
habitualment es dedicava a complementar pagaments per a infraestructures i material. La
resta de pagaments fixes es podien realitzar. De totes maneres, vam considerar la opció
de tornar a vendre loteria per ingressar alguns diners més, tot i que vam estar de pega i,
com passa quan els diners ronden per mans de moltes persones, alguna família no ens va
tornar la recaptació i vam haver de sufragar-ho, i, per tant, no vam tenir beneficis.
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De tot això hem après a no tenir diners en efectiu a l'escola (durant tot el curs hem deixat
el mínim d'alguna venda de material a la caixa forta del director sota la seva
responsabilitat) i a no deixar al càrrec de pagaments de serveis de l'AMPA a terceres
persones i posar dates concretes per realitzar-los. 
A partir d'ara, es va acordar per junta i per assemblea passar tots els pagaments de
l'AMPA a través de la TPV.

• Millores a l'escola:   

– Aquest curs només s'ha fet una convocatòria a les famílies per col·laborar amb la
decoració de l'escola per NADAL, com l'any passat, donat que va ser una activitat
molt maca i participativa i pensàvem que se li havia de donar continuïtat, implicant
els nens i nenes amb l'elaboració d'un arbre de Nadal amb els seus desitjos
penjats.

– Enguany es va fer una recollida conjunta de signatures entre la nostra escola,
l'Escola Peramàs i els veïns i veïnes del carrer perquè milloressin el carrer per
problemes amb els excrements de gos, la brutícia i l'accessibilitat en general durant
les hores d'entrada i sortida a les escoles. Es va presentar a l'Ajuntament amb una
carta i còpia de les signatures (annex). 
Al principis de l'estiu s'han fet arranjaments de la vorera, enrajolant els parterres tal
com vam demanar, però només a davant de l'escola Peramàs, fet pel qual aquesta
setmana presentarem una queixa de nou per requerir que facin el mateix a la resta
de carrer, tal com es va sol·licitar a la nostra carta i assegurar que quan comenci el
curs estigui tot en condicions.

– El tendall que vam aconseguir l'any passat ens l'han tornat a instal·lar reforçant fins
i tot els suport. Un èxit que esperem es consolidi any rere any i no calgui estar-ho
sol·licitant cada curs.

• 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 ha estat un curs tranquil per a la junta de l'AMPA en aquest aspecte, tot i que
sabem que les problemàtiques del dia a dia de l'escola incideixen directament sobre
l'equip directiu i educatiu i moltes vegades no ens arriben.
Com a junta el que hem anat recollint han estat algunes queixes sobre el sistema de
substitució de professorat i el conserge i, per altra banda, força comentaris sobre la poca
implicació d'alguns professors en la introducció de  metodologies d'innovació educativa i el
desgast d'alguns altres que veuen que les seves propostes en aquest sentit no es veuen
escoltades o són postposades eternament. 

Des de la junta directiva de l'AMPA considerem que cal anar renovant-se constantment,
donat que els nous temps ofereixen, per sort, noves solucions a les noves necessitats i
problemàtiques. En aquest sentit, pensem que seria molt interessant que des de l'equip
educatiu no es tanquessin les portes a qualsevol proposta d'aquest tipus per part de ningú
i motivar tothom a treballar en aquesta direcció, amb propostes noves, obertes i que
impliquin les famílies en molts més aspectes del que les impliquen ara.
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També entenem que ja s'estan fent molts esforços i que la realitat diversa de l'escola és
complicada i els recursos insuficients, per tant, valorem molt positivament qualsevol
manifestació de millora per part del professorat i direcció.

• 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 la organització i execució de:
 

• 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 quart any que ho obrim a tots els alumnes i aquest cop també 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.

• Festa d'Hivern: 

Aquest és el 5è any que celebrem aquesta festa per finalitzar el trimestre, però aquest cop
s'ha reduit el format donat que som menys famílies a la junta i la poca participació ens va
fent ser més pràctics amb la realització d'activitats, com la mostra del 1r trimestre
d'extraescolars, jocs per a tota la família, tallers, que podem realitzar gràcies a l'equip d'
Enlleura't, que sempre estan disposats a col·laborar.

Es va fer també xocolatada i 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.
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• Sant Jordi: 

Enguany el Sant Jordi va caure en unes dates molt dolentes, recent tornats de la Setmana
Santa, i com que l'escola tenia programades moltíssimes activitats, la majoria a l'exterior,
per la ciutat, vam considerar que no era bona idea posar parada ni teníem temps de fer
decoració.

• Festa de Fi de Curs: 

Aquest any hem hagut de reduir despeses a final de curs, donat que ja hem arribat amb
menys ingressos que altres cops degut al robatori i les despeses bancàries, gestoria i
extres de gestió, han anat calant a l'economia. S'ha vist afectada amb l'anul·lació del
servei d'un dels dos cambrers al càtering del sopar i del dj, així com la sindriada de
dissabte al matí durant la xeringada. S'ha tornat a contractar Masia Bartrès.
Enguany només es van apuntar les famílies de 6è i els professors (2 famílies de 3r que es
van apuntar van decidir finalment no assistir-hi per manca d'altres nens de la seva edat), i
es va decidir per ambdues parts que es faria la festa a porta tancada per evitar preocupar-
se per la seguretat i que entrés a l'escola algú que no fós de la mateixa durant el sopar.
Volem donar les gràcies a les famílies de 6è que s'han encarregat finalment de la logística
del mateix dia, perquè aquest any cap membre de la junta no ha assistit al sopar.

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

Seguim pensant, però, que cal crear una comissió des de l'escola (amb participació de
l'AMPA, alumnes i educadors/es) per treballar el format de la festa i que sigui el més
participativa possible i consensuada amb totes les idees aportades per tothom. Pensem
que el format dels balls queda obsolet i és purament consumista per a les famílies, que no
participen del procés de creació o, com a mínim, seria interessant involucrar-les des de
l'escola en la preparació de la festa final, amb la seva participació d'alguna manera. 
És la única manera de que se la sentin seva, igual que la resta d'activitats massives que
es fan durant el curs. 
Sinó, tendeixen a opinar en negatiu com a mers espectadors d'un espectacle sense tenir
en compte l'esforç que hi ha al darrere.

• Sortides Trimestrals: 

Gràcies a la proposta de dos membres de l'AMPA aficionats a l'excursionisme i vinculats a
la UEC, des de fa 5 anys s'organitzen sortides trimestrals familiars, coincidint en
diumenge.
Les famílies han estat informades a través del correu electrònic i cartells 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 tres 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 un concurs per a
la creació dels gegantons amb la implicació dels nens i nenes de l'escola i el·laboració per
part de pares i mares de la junta, 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 curs no s'ha fet cap
sortida per 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.
S'han fet diverses crides per mail a través d'una “carta del Pep”, però no hi ha hagut el
moviment necessari.
Sempre s'aprofita la reunió de benvinguda a les famílies de P3 per intentar involucrar gent
nova. Caldrà seguir insistint i buscar noves fòrmules, 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.
El curs passat es va optar per crear una comissió liderada per una persona de la junta que
va delegar a la seva vegada en una altra de les mares interessades i així 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 un curs on l'energia de la junta ha anat minvant. Donat que a les
eleccions de junta del curs passat no s'hi va presentar cap relleu, els i les components de
la mateixa hem seguit per responsabilitat, però no amb la motivació necessària. S'hi va
afegir el robatori d'inici de curs, que ens va posar en una situació complicada. La decisió
que es va prendre, després de parlar amb la direcció de l'escola i la referent d'educació de
l'Ajuntament, va ser d'informar les famílies a l'assemblea anual de final de curs i intentar
entomar el curs de la millor manera possible per poder oferir els serveis i activitats
habituals amb normalitat. Tot i que aquesta decisió ens va semblar la millor i hem fet tot el
possible perquè les festes, activitats i serveis no es vegin afectats, a final de curs ens hem
trobat amb alguns impediments, com la manca de recursos per fer la comanda mínima de
100 carpetes per al curs vinent (cada 2 anys toca) i haver de reduir les despeses de la
festa d'estiu.
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Les famílies que es van acostar a l'assemblea del 3 de juny (érem 11 comptant 3
membres de la junta) vam decidir per unanimitat, de cara al curs vinent, reduir despeses i
una de les que es va decidir prescindir és de l'Assegurança d'Accidents, que suposarà un
estalvi d'uns 900€ que aniran molt bé per revifar l'economia del curs. Ara els socis queden
coberts fins a l'octubre, però caldrà estar atents per anul·lar-la abans que torni a entrar en
vigència.
Per altra banda, es va decidir no vendre carpetes amb el disseny de l'escola per al curs
vinent, donat que no es pot fer la despesa mínima necessària per fer la comanda i pagar-
la per avançat com ens demana la impremta i, per tant, amb l'stock que hi ha actualment
(unes 20 carpetes de les diferents modalitats) no es podria donar cobertura a tots els
infants que ho necessiten. Caldrà que l'escola decideixi si és possible que portin qualsevol
carpeta de casa (amb les característiques que ells especifiquin depenent del cicle).

Renúncia de la presidenta: Dies posteriors a l'assemblea, la presidenta va presentar la
seva renúncia davant la junta directiva en junta extraordinària. La secretària i dues vocals
van ser les úniques presents a la junta i van decidir plegar també. Al tresorer i la resta de
vocals se'ls hi va comunicar la decisió a través d'un mail informatiu molt extens que
explicava els motius de la renúncia i la necessitat d'un relleu, així com amb les afectacions
que suposa aquesta decisió a tall pràctic abans d'iniciar el curs i com afectarà no disposar
de junta durant el curs si ningú s'hi presenta a les eleccions que caldrà convocar al
setembre.
Aquesta decisió ha suposat un trasbals per a l'escola, en som conscients, però era
necessària pel desgast dels membres actuals i per involucrar altres persones que
segurament vindran fresques i amb ganes.

De totes maneres, i fins disposar de nova junta o fins a trobar alguna altra solució,
els membres principals de la junta seguirem fent tasques gestores per assegurar
els serveis bàsics (menjador, extraescolars, casal d'estiu) i que depenen de l'AMPA
directament, per responsabilitat cap als infants i l'escola.

3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

S'ha seguit utilitzant el blog ampajosepmontserrat.wordpress.com per mantenir la
comunicació amb les famílies, tot i que cada cop menys perquè veiem que hi ha poques
subscripcions i visualitzacions i pràcticament nul feedback per part de les famílies. De
totes maneres, Enlleura't hi va publicant notícies.

De la mateixa manera passa amb el mailing. Si fem cas del que ens comenten algunes
famílies, segueixen sense mirar-se el que els hi enviem, sembla que si vé de part de
l'AMPA no ho troben important o d'interès.
Per aquest motiu, hem optat a vegades, amb comunicacions molt importants que no
volem que passin desapercebudes, per demanar a l'escola que l'envïi des del seu correu
electrònic en representació nostra.

Pensem que s'ha de seguir buscant la fòrmula d'implicar les famílies en la vida
escolar, sigui com sigui, donat que és la única manera de que se la sentin seva i
donin importància als agents que hi estem involucrats.



MEMÒRIA AMPA CURS 2018-19

4. SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A LES FAMÍLIES

– Activitats Extraescolars i Casal d'Estiu:

Enguany, ja immersos en el Projecte Educa + per primer any, conjuntament amb l'Institut
Escola Mar Mediterrània, s'han realitzat diverses activitats als dos centres coordinades per
Enlleura't i l’AEILL Cerdanyola Mataró amb la oferta pactada amb l'Ajuntament i altres
entitats de Mataró.

La valoració que s'ha fet del projecte per part d'algunes famílies usuàries a través del
formulari que es va enviar a final de curs és bona, tot i que es demanen moltes millores
pel que fa a la qualitat de les mateixes (anglès acadèmic, patinatge amb un monitor/a més
més preparat per tractar amb infants, volei amb més recursos materials, altres activitats
amb metodologies innovadores...). Es valora bé el preu de les mateixes i la gestió.

A nivell intern, tant Enlleura't com l'AELL Cerdanyola com la nostra AMPA, hem viscut el
procés amb molts entrebancs i vam estar a punt de no seguir amb el projecte de cara al
curs vinent, tot i que hem valorat les opinions de les famílies per sobre de tot i, després de
fer la reunió d'avaluació final amb l'equip encarregat de l'Ajuntament, on hem pogut posar
sobre la taula totes les mancances del projecte a nivell de protocols i de gestió, hem
decidit donar una segona oportunitat al conveni amb la condició d'aplicar totes les millores
necessàries perquè els agents implicats en la metodologia i execució puguin estar
còmodes i la gestió sigui molt més fluida i eficient, així com la qualitat de les activitats sigui
satisfactòria per a les famílies.

El Casal d'Estiu ha tornat a arribar a màxims de participació, inclós el grup dels joves, que
es va obrir fa dos anys passat i aquest any ha tornat a estar ple d'exalumnes de l'escola i
altres nanos que repeteixen. De la mateixa manera, ha estat molt maco veure com dues
noies exalumnes que ja van passar pel grup de joves, enguany han decidit participar com
a premonitores dins l'equip educatiu. Realment es tracta d'un projecte molt enriquidor i
amb continuïtat educativa a disposició dels infants, i això ens omple d'il·lusió i esperança.

De nou ha estat un èxit en quant al funcionament, enguany amb en Lluis Macías com a
director per primer any, on la comunicació diària amb les famílies ha estat excel·lent i les
activitats i sortides molt treballades. Seguim confiant en Enlleura't per molts anys,
esperem que la junta que surti nova així ho valori.

– Menjador Escolar:
Aquest és un servei compartit amb l'Institut Escola Mar Mediterrània i de gestió conjunta
amb l'escola. 
L'increment d'alumnes amb beca de menjador aquest curs ha provocat situacions
insostenibles a l'hora de dinar, donat que hi ha molts més alumnes dels que l'espai i horari
pot suportar amb uns mínims de qualitat educativa.
Aquest fet va in crescendo en els darrers anys i la coordinadora de menjador ho ha posat
en manifest a les dues escoles, que han estat buscant solucions amb l'Ajuntament.
Finalment, sembla que s'ha acordat ampliar el menjador i millorar-hi les instal·lacions per
donar un millor servei als alumnes de les dues escoles que el comparteixen. D'aquesta
manera, els tempos es podran ralentitzar i els educadors de l'hora del migdia podran
treballar adequadament, aprofitant l'estona per educar en valors i no només com a
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cambrers. Esperem que tot siguin millores.

– Assegurança Mèdica:
Com comentàvem abans, s'ha decidit suprimir de cara a l'any vinent la contractació
d'aquesta assegurança, donat que realment no hi ha hagut tants usuaris que l'hagin hagut
de necessitar (millor, per altra banda), i pensem que és una despesa que es pot evitar.
Les activitats extraescolars ja queden cobertes amb l'assegurança de RC i d'Enlleura't, de
manera que no deixem sense cobertura mèdica als alumnes, que, per altra banda,
sempre disposaran de la seguretat social quan calgui.

– Xerrades per a famílies: Aquest curs no s'ha organitzat cap xerrada a l'escola per
part de l'AMPA per manca d'interès en les darreres, que les vam unificar el curs
passat amb l'escola Peramàs però amb molt poca assistència de famílies de la
nostra escola.

CONCLUSIONS:

Finalment la junta ha decidit plegar, tot i que hem anat treballant junts per a les famílies
durant els 3 darrers cursos després d'unes eleccions desertes que ens van “obligar” a
seguir per responsabilitat. 

Només volem dir als qui vinguin de nou que el més important de tot, el que sempre ens ha
motivat com a repte a assolir, és seguir fent escola, buscar noves maneres de fer
participar les famílies i de vincular-les a la vida diària de la mateixa. Anar a una amb
l'equip educatiu i amb tots els agents implicats i fer de pont entre famílies escoles perquè
finalment vagin de la mà, és el projecte més difícil però el que pensem que ha de ser el
més enriquidor per als nostres fills i filles, en definitiva.

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

Moltes gràcies a tothom qui ha participat amb nosaltres d'aquest projecte, que ha gaudit i
patit amb nosaltres i qui ha cregut que, des de la bona voluntat i les bones intencions, es
poden fer moltes coses.

Tots fem escola, no ho oblideu mai!

LA JUNTA DE L'AMPA ESCOLA JOSEP MONTSERRAT
Juliol 2019


