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Quan comences a fer la vista enrere i tractes de resumir tot allò que ha passat al llarg 

del curs te n’adones que aquest ha estat un any molt especial. Un curs molt intens i 

carregat de feina que, tant les diferents comissions com aquesta junta, hem portat amb 

molta il·lusió, esforç, dedicació i compromís cap a l'escola: Aquest curs hem celebrat la 

festa del desè aniversari de l'escola Eulàlia Bota.  

 

Han estat mesos de molts preparatius, reunions i nervis 

per tractar d'estar a l'alçada d'allò que volíem fer. 

Creiem que finalment vam poder gaudir d'una gran festa 

de germanor entre tota la comunitat educativa de l'escola 

Eulàlia Bota i celebrem que al llarg del curs totes les 

activitats previstes s'han pogut desenvolupar amb 

normalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre tots 

fem 

crèixer  la 

nostra 

escola 
 



  3 

Els objectius que la Junta de l'AMPA ens vam fixar per aquest 

curs 2014/2015 han estat: 

 

 

• Col·laborar amb les necessitats detectades a l’escola tant a nivell material com a nivell 

personal (ajuts en la compra de material, jornada de treball a l’escola, etc...). 

• Oferir un servei que ajudi a la conciliació dels horaris laborals i familiars mitjançant 

activitats extraescolars lúdiques, esportives i educatives, establint com a serveis 

bàsics i prioritaris els d’acollida matinal i ludoteca. 

• Fomentar la participació i relació amb l’entorn de l’escola (associació de veïns, altres 

AMPA, ajuntament, etc.), assistint a les reunions convocades per la coordinadora 

d’AMPA del districte o per l’ajuntament, i donant suport a les activitats engegades per 

la colla. 

• Continuar fomentant les  “Jornades de treball en família” donat el gran èxit de 

participació entre les famílies. Aquest fet ens anima a continuar en aquesta línia de 

col·laboració amb l'escola. 

• Informar, assessorar, i ajudar als pares i mares en la dinàmica educativa del centre 

escolar mitjançant el diversos canals existents (web, cinc cèntims, revista...). Ens vam 

marcar com a objectiu fomentar les noves tecnologies i incrementar els col·laboradors  

tant a la web de l’AMPA com al Tastet Educatiu. 

• Continuar fent realitat el projecte de pati que teníem. 

• Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.  

• Involucrar i animar les famílies a participar en les diferents Comissions. 

 

En termes generals, creiem que hem aconseguit els objectius proposats. Tot seguit fem 

un breu resum de les activitats realitzades per cadascuna de les diferents comissions. 
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1. Comissió de Festes   

Durant el curs passat la comissió de festes va participar 

activament en l'organització de la festa de benvinguda de 

P3, el pica-pica de després del concert de Nadal, la 

celebració del Carnestoltes i la festa de final de curs. 

1. Els pares i mares de P4 es van encarregar d'organitzar la 

festa de benvinguda dels nous alumnes de P3. Es va 

representar el conte “L’Herba del Poniol” amb la participació de pares i mares de P4. 

Aquesta obra representa el treball en grup, ja que fomenta el fet de que tots plegats es 

poden aconseguir objectius importants. El dia de la representació vam comptar amb la 

participació de la Colla de Tabalers de l'escola i després l'AMPA va oferir una 

xocolatada per als assistents. 

2. L´AMPA va fer un pica-pica de torrons, neules i polvorons, després dels concerts que 

realitzava l’escola amb els nens, per felicitar les festes de Nadal. 

3. Per la festa de Benvinguda del Rei Carnestoltes, les famílies de P3 vam decidir crear 

una obra  de la Vella Quaresma i el Rei Carnestoltes. Vam ambientar l’entrada al gimnàs i 

vàrem repartir una invitació per classe per convidar a tot l’alumnat.  L’obra es centrava 

en el conte de la Vella Quaresma i del Rei Carnestoltes que vivien al mateix poble. 

Finalment, la Festa i la Gresca va guanyar la partida, i la Vella Quaresma va marxar…fins 

l’any vinent. 

Les famílies que no van participar directament en l’espectacle es van encarregar de 

rebre les classes, recollir les entrades i ubicar als alumnes en els seus llocs. El mateix 

dia del carnaval es va fer la rua on les famílies que van voler van participar disfressades, 

i la comissió de festes es va encarregar de fer un berenar per als nens i nenes de 

l’escola, que es va repartir amb l’ajuda de delegades/ts de cada curs. 

 

4. La festa de final de curs d’aquest any va començar amb una exhibició de la Colla de 

Tabalers i amb diferents activitats: pintura de Henna, parades de menjar per part de la 

Comissió d’Interculturalitat, etc. Després es van fer actuacions dels nens i nenes, i les 

mamis van fer una exhibició de Batuka. També vàrem gaudir de la màgia del nostre 

monitor Otger i per als més petits va venir el grup infantil “CIA CONTRAPUNT” amb la 

seva actuació VAPOR. A la nit es va oferir un sopar consistent en botifarrada i amanida. 

Hi va haver discoteca així com servei de bar durant tota la festa. Es van llogar el 

sanitaris així com les taules i cadires. 
 

Integrants: Estefania Sanz, Mercedes Aguilar, Sandra Alcón i Cristina Díaz-Malnero. 



  5 

 

2. Comissió de Delegades/ts 

 

Durant el curs 2014-2015 s’han realitzat tres reunions de delegades/ts, una per 

trimestre. En aquestes reunions la direcció del centre ha informat sobre aquells temes 

de funcionament i gestió del centre que ha cregut més rellevants i sobre diferents 

temes tractats en les reunions del consell escolar. A més, els representants de cadascun 

dels cursos han pogut manifestar suggeriments, queixes i neguits comunicats per les 

famílies de cada classe. S’ha elaborat un resum del contingut d’aquestes reunions i 

després de consensuar-ho entre els assistents s’ha divulgat entre delegades/ts de les 

classes, via correu electrònic. 

Aquest espai també s’ha utilitzat com una forma més directa per transmetre les 

necessitats de les diferents comissions de l’AMPA a les famílies dels alumnes, sobretot 

en el cas de la Comissió de Festes. Aquesta funció l'ha realitzat Carla Pedretti. 

 

 

 

 

 

 

3. Comissió de Comunicació: Web. 

La nova pàgina web va ser creada a partir de la necessitat de dur a terme una eina de 

comunicació a l’abast de tothom, amb el propòsit d’informar de totes les activitats que 

es fan des de l’AMPA per a totes les famílies, substituint cada vegada més els 

comunicats i notes en paper.  

Una web més oberta, receptiva, interactiva, col·laborativa, que ens permet principalment 

arribar a aquelles famílies que d’alguna manera no poden ser més presents, però que si 

que poden accedir de forma digital a les últimes notícies, millorant així la comunicació i 

facilitant les eines i recursos educatius i col·laboratius de la nostra comunitat. 

Per tot això, dins del projecte web s’han desenvolupat diferents apartats i seccions amb 

el propòsit de que les nostres comissions puguin arribar a gestionar els seus propis 
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missatges i que els pares puguin participar activament a la secció que vulguin. El Canal 

AMPA està destinat a agrupar les principals notícies, és a dir, totes les notícies 

importants les trobareu aquí.  

Hem obert també seccions especials com el TASTET EDUCATIU o la pàgina de 

REFLEXIONS que ens serveix d’intercanvi d’experiències, notícies, vídeos i articles 

educatius entre pares i claustre. 

Objectius de la web AMPA del curs 2014-2015 

• Proporcionar als associats una eina de consulta i comunicació on-line 

• Creació i automatització dels formularis webs a cada comissió o responsable dels 

serveis oferts per l’AMPA 

• Crear i promoure una xarxa de pares actius i involucrats amb l’educació dels seus fills 

•Oferir un butlletí informatiu digital amb les últimes notícies de la web i de les diferents 

activitats 

• Promoure la subscripció dels pares al butlletí de l’AMPA. 

Dades de connexions web: Període 01/09/2014-01/09/2015 

• Sessions: 9.090 (205,65% increment) 

• Usuaris: 5.493 (increment 390,45%) 

•  Número de pàgines vistes: 20.201 (increment 81,99%) 

• Pàgines / sessions: 2,22 vs 3'73 (2014)  

• Durada mitjana de la sessió: 00:02:03 (-59,26%) 

• % de noves sessions: 39,92% 

• Butlletí AMPA: 157 subscriptors (83 subscriptors al 2014) 

Integrants de la comissió i col·laboradors de la WEB  

• Carlos Blanco: coordinació de la comissió web, disseny i col·laborador Canal AMPA 

• Jofre Padullés: col·laborador Canal AMPA 

• Jaime Arjona: coordinació i col·laborador Colla 
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Balanç de la Comissió 

Des de la Comissió Web, estem molt contents d’haver creat aquesta nova eina de gran 

potencial i abast. Creiem que estem assolint els nostres objectius inicials proposats en 

aquest curs 2014-2015 de manera satisfactòria, amb un increment tant de famílies com 

de sessions. 

Continuarem amb els nostres objectius i propòsits de creixement, demanant la 

col·laboració de tothom, perquè el projecte web segueixi proporcionant aquesta 

proximitat entre tots. A més d'oferir-nos l’oportunitat de formar i intercanviar 

coneixements de les TIC. Per tot això, estem oberts a nous integrants, col·laboradors i 

propostes per pujar continguts a la web i compartir recursos educatius. 

 

Demanem a tots aquells amb coneixements per gestionar el manteniment de la web que 

donin un pas endavant i ens ajudin. Al llarg del curs hem tractat de trobar persones que 

puguin assumir aquesta funció sense èxit. Si no trobem ningú, ens veurem obligats a 

externalitzar i pagar a una persona externa aquesta funció de manteniment. 
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Els nostres objectius per al curs 2015-16: 

• Augmentar, promoure i educar la participació digital de la nostra comunitat (pares, fills 

i claustre) fidelitzant el nostre canal de comunicació com a mitjà i eina de comunicació, i 

interacció entre tothom. 

• Augmentar els integrants i col·laboradors de la web per la gestió dels diferents 

apartats i seccions existents, i les que es puguin crear segons les nostres futures 

necessitats. 

• Disminuir les notes i circulars en paper, ser més ecològics i respectuosos amb el medi 

ambient. 

Comissió de comunicació: Revista 

Aquest curs el grup que portava la revista no n’ ha pogut realitzar cap. Des de la junta 

ens agradaria impulsar de nou l’elaboració de la revista que creiem ha estat referent en 

la vida escolar des dels seus inicis. Hem realitzat vàries reunions per cristal·litzar un 

projecte que confiem que aquest curs es faci realitat. 

 

4. Comissió d’Espais Familiars. Xerrades 

 

A la Comissió d'Espais Familiars ens mou l’objectiu principal de crear punts de trobada i 

reflexió, que permetin als pares i mares obtenir eines relacionades amb la criança dels 

nostres fills/es. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, durant el curs escolar 2014-1015 

vam organitzar, tractant de donar resposta a les demandes dels propis pares i mares, les 

següents xerrades i tallers: 
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TÍTOL DE LA 

XERRADA/TALLER 
PÚBLIC 

OBJECTIU 
OBJECTIUS PRINCIPALS Nº D'ASSISTENTS 

Emocions Bàsiques Infantil Gestió emocions 46 

Valors Imprescindibles Infantil 
Conèixer les principals etapes de 
desenvolupament dels nens 

21 

Com acompanyar 
l'adolescència 

Primària 
Conèixer evolució adolescents i 
com ajudar-los en la presa de 
decisions 

27 

L'ús segur d'internet i 
xarxes socials 

Primària 
Proporcionar eines de seguretat a 
tota la família 

20 

Petits talents científics Infantil i Primària 
Fer arribar els pares la 
importància de la ciència 

17 

Primers auxilis Infantil i Primària Eines en cas d'emergència 34 

Assertivitat vs bulliying Infantil i Primària 
Saber identificar i com actuar 
davant situacions de bullying 

22 

 
 
 

Una mitjana de 27 assistents per xerrada, amb un total de 187, avalen la bona acollida 

que entre les famílies estan tenint les propostes, essent les més populars, pel que fa al 

nombre d’assistents,  les xerrades/tallers adreçats a pares i mares d’infantil. 

 

Les xerrades es van organitzar immediatament després de la finalització de l’horari 

escolar, i es va oferir servei de ludoteca per als pares i mares a qui els hi calgués fer ús. 

El 71% de les xerrades van ser gratuïtes, i les xerrades amb cost van tenir preus que 

oscil·laven entre 1€ i 4€ (en funció del ponent i de si els assistents eren o no socis de 

l’AMPA). 

 

Des que ens vam iniciar com a comissió fem servir l'enquesta com a eina per revisar 

objectius específics, i per a retroalimentar-nos constantment de les opinions dels 

assistents i així adaptar-nos a les seves necessitats, tant en aspectes com la temàtica a 

tractar, la utilitat de l’activitat proposada, l’horari, el preu, etc. 
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Integrants de la Comissió 

 

Som un grup de mares entusiastes i alegres que ens vam conèixer al parc a P-3, i parlant 

i jugant al parc amb els nostres nens/es vam tenir la idea d’organitzar xerrades, debats i 

espais col·lectius de reflexió per a compartir problemes, inquietuds i experiències. Ens 

vam formar al gener  del  2014  i  vam  decidir  formar  part  de  la  comissió  d’espais  

familiars  de  l’AMPA  Eulàlia Bota: 

• Andrea  (mare  d’en  Damià  de  P5A) 

• Cristina  (mare  de  l’Alexia  de  P5C) 

• Emy (mare del Gerard de P5C) 

• Ingrid  (mare  del  Marcel  de  P5C) 

• Mabel  (mare  del  Pol  de P5C) 

• Myriam  (mare  de  l’Andrés  de  P5C) 

• Núria (mare de l’Aina de P5C) 

• Sandra (mare del Sergi de P5C) 

• Silvia (mare de la Nerea de P5C i la Sofia de P3B) 

• Susana (mare de l’Aitana de P5C) 

• Yolanda (mare del Biel de P5C i d’en Nil de 6è) 

• Olga Viladomat (és la nostra dissenyadora de pòsters, mare del Nil de 6è i la 

Berta de 4rt). 

• Carlos Blanco (coordinador de les jornades de treball en família, pare David 4rt i 

Paula 1r) 

 

Objectius per al curs 2015-2016 

 

El principal objectiu que es planteja la Comissió d’Espais Familiars de cara al curs 2015-

2016 és generar espais de trobada de les famílies i de debat que permetin reflexionar 

sobre educació i criança per dotar els pares i mares d'eines que els ajudin en la seva 

tasca. Aquesta generació d’espais es materialitzarà a partir de: 
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• La realització de xerrades i / o tallers. Es programaran generalment 2 xerrades 

per trimestre, tot i que es pot afegir alguna més, ja sigui degut a la sol·licitud 

especial dels pares/mares o de l'escola, o a necessitats derivades 

d‘esdeveniments d'actualitat. 

• L’organització d’un nou esdeveniment per millorar algun dels espais de la nostra 

escola, ideat com una jornada de treball en família. 

 

Un altre repte al qual la Comissió vol començar a donar forma és la creació de “L'Escola 

de Pares i Mares”, que consistiria en trobades periòdiques d'un grup de pares i mares 

amb un professional especialitzat, que tindria la funció de dinamitzador i guia del grup. 

Seria un espai on trobar eines de creixement personal, primer nosaltres com a pares, 

que ens preparin per a acompanyar als nostres fills en el seu camí a la seva independència 

física i emocional. 

 

 
 

Aquest any s'incorpora a la nostra comissió la d'Acollida, que estava vacant, i la seva 

funció és integrar les noves famílies que arriben a P3 cada any. Buscarem eines per a 

aquesta finalitat com ara un sistema d'apadrinament, etc. 

 

Finalment, la Comissió treballarà per a fomentar la col·laboració entre les AMPA de les 

escoles del barri i entre les comissions de la nostra escola. 
 

Un dels objectius que com a AMPA volem aconseguir és establir espais on famílies i 

escola puguin col·laborar i implicar-se en millorar la qualitat educativa. La nostra idea és 

continuar organitzant dues jornades de treball en família cada curs escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



  12 

5. Comissió de material 

Durant el curs acadèmic 2014-2015 aquesta 

Comissió ha estat l'encarregada de la venda de les 

equipacions escolars. Es va repartir un full de 

comanda a les famílies perquè poguessin realitzar 

la comanda de roba per al curs següent, i se'ls va 

donar el compte bancari de l'AMPA perquè fessin 

el pagament. La roba es va rebre i es va distribuir 

al començament del curs 2014-2015. Ha quedat un estoc de roba per vendre durant el 

curs a les famílies que ho puguin necessitar.  

La roba i el taller encarregat de realitzar-la continua sent el mateix, i també s'han pogut 

mantenir tots els preus respecte al curs anterior. La Comissió de Material, també va 

fomentar l'intercanvi entre les famílies mitjançant el mercat de roba d’equipament 

escolar de segona mà. En aquest curs gran quantitat d'aquesta roba ha estat aprofitada 

per les famílies. Integrant: Carla Pedretti i Mercedes Aguilar. 

 

6. Representant de l’AMPA al Consell Escolar  

 

Durant el curs 2014-2015 s’han fet 4 Consells Escolars, que han comptat amb 

l’assistència d’un representant de l’AMPA (Carlos Blanco). Les nostres intervencions han 

estat adreçades a traslladar les inquietuds, les queixes i els suggeriments que han 

arribat des de les famílies a l’associació de mares i pares. En el sentit invers, hem 

intentat, a través del Cinc Cèntims, la secció d’InfoAmpa de la revista, i les delegades, 

traslladar la informació que hem trobat rellevant de tota la que es genera en aquestes 

reunions. Entre els temes tractats en les reunions del Consell Escolar destaquem els 

següents: 

- Aprovació del calendari i horari del centre, incloent dies festius, dies de lliure 

disposició i horari tant escolar com extraescolar. Aprovació de la proposta de jornada 

intensiva al juny. Proposta i calendari de sortides de l’alumnat.  

- Discussió i aprovació de diversos documents de gestió de centre com són la Memòria 

anual, el Pla anual de centre, els pressupostos i el balanç econòmic. Aquest any s’ha fet 

especial èmfasi en les conseqüències de les retallades. 



  13 

- Ajuts que el centre demana a l’AMPA, ja siguin de tipus econòmic, per a la compra de 

material, com ajuts per fomentar el bon funcionament de l’escola, com la col·laboració 

en la jornada de treball en família o l’acompanyament de mares i pares voluntaris a les 

sortides. 

 

- Altres temes d’interès: funcionament del servei de menjador, infraestructures de què 

disposa l’escola, necessitats que detecta el centre en qüestió d’equipaments, les quotes 

de material, com gestionar els impagats (de menjador o material, etc.), Colònies 

escolars. 

 

7. Comissió d'Interculturalitat 

El curs 2014-2015 la Comissió d’Interculturalitat va organitzar per Nadal un Mercat 

Solidari de segona mà, per tal de recollir diners i comprar llet infantil pel Banc 

d’Aliments del nostre barri ubicat a Sant Andreu. Amb els diners recollits més 

l’aportació de 100 euros de l’AMPA es van comprar un total de 25 pots de llet infantil 

Pedialac 2 de la marca Hero.  També, es va presentar el vídeo documental "Town of 

Runners" en anglès (documental sobre joves corredors d’Etiòpia) que es va passar a la 

classe d’Educació Física de cinquè de primària.  

També es va organitzar un taller de cuina d’esmorzars saludables a la cuina de l’escola.  

Així mateix, vam participar a la Festa de Final de curs amb el projecte "Finestres al 

Món"  oferint plats típics d’altres països. Aquest dia també hi havia una paradeta de 

Henna i taller de fer trenetes. Es va gestionar el menjar sobrant de la festa de final de 

curs, contactant amb Urgències Socials que es va posar en localitzar un Centre Religiós 

de Gràcia que acceptava el menjar, i allà es va portar.  

FESTA FI CURS 2015 

Finestres al Món: 

Tacos Mexicans (100) i van faltar; Crêpes dolces i salades ( els hi van agradar molt als 

nens i nenes); Ceviche( 2 Boles grans) es va exhaurir i va agradar molt; Arepas (1kg i mig) 

no van tenir massa èxit i van sobrar; Agua Panela (2 ampolles de 5l, 2 panelas i 7 

llimones). Complements de les crêpes: Pernil dolç (5 paq), formatge (5 paq), Nocilla (2 
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pots), Melmelada (gairebé no es va utilitzar). Els “tacos” anaven acompanyats de carn de 

porc, ceba, coriandre picat i salsa picant.  

Avaluació : Va ser un èxit i es van acabar les existències excepte de les arepes que van 

sobrar. Hauríem de millorar la puntualitat i la  higiene portant guants.  

Decoració: Es van fer cartells informatius de cada plat i la seva història i origen. La 

taula també es va decorar amb molts colors i un gran cartell que posava “Finestres al 

Món”.  

Integrants Comissió: Charo, Remei, Verònica i Nanda. 

 

 

8. Comissió Afers Exteriors 

Durant el curs 2014-2015 hem anat a les reunions que des de la Coordinadora 

d’AMPA  s’han fet. També hem estat en contacte amb altres centres educatius i entitats 

del barri per tal de donar empenta a la construcció del nou institut de Can Fabra, 

assistint a les diverses reunions amb l’ajuntament i el Consorci d’Educació. Un membre 

de l’AMPA ha assistit a les reunions del Consell Escolar del districte. 

Aquest curs va tenir lloc un fet molt greu a l'institut Joan Fuster on va morir un mestre. 

Donada la gravetat de la situació, aquesta junta va decidir encarregar un centre floral 

que es va lliurar a l'institut Joan Fuster en nom de la coordinadora d'AMPA de Sant 

Andreu. Posteriorment es van adherir la resta d'escoles de la coordinadora de Sant 

Andreu. 

Integrants Comissió: Mercedes Aguilar, Sandra Alcón i Carlos Blanco. 

 

9. Comissió d’Extraescolars, Acollida Matinal i Ludoteca 

En general,  des de l’AMPA hem tractat de mantenir preus a les activitats, sobretot en 

els serveis que considerem bàsics d’acollida i ludoteca. Tot i que es valora pujar preus el 

curs vinent, doncs algunes activitats són deficitàries, com ara la Ludoteca. 

Es va anular la ludoteca de 1h 30 minuts de durada doncs només la necessitaven un parell 

de famílies i era molt deficitària. Per tant, la ludoteca ha estat fins les 17:30h en lloc de 

fins les 18h. 
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També s’ha anul·lat l’activitat de Judo per manca d’inscripcions. En canvi, hem afegit un 

dia més de dansa per la gran demanda de usuaris que teníem. També, s’ha hagut 

d’incorporar un segon monitor de bàsquet per poder acceptar a tots els nens i nenes que 

volien fer aquest esport. D’altra banda, es va reobrir el grup de tabals, activitat que el 

curs anterior es va anul·lar per manca d’inscripcions. 

En la següent taula es detalla el total d’usuaris que s’han inscrit a les extraescolars, així 

com les baixes durant el curs 2014-2015: 

ACTIVITAT TOTAL ALTES BAIXES DURANT CURS 

ACOLLIDA MATI 86 3 

LUDOTECA 30 MINUTS 12 1 

LUDOTECA 1HORA 5 0 

LUDOTECA 1H 30 MINUTS Anul·lada  

ANGLÈS 55 8 

BÀSQUET 21 0 

FÚTBOL 24 5 

DANSA 51 2 

JUDO Anul·lada 
 

PATINATGE 41 6 

GIMNÀSTICA RÍTMICA 23 0 

TEATRE 20 6 

TABALS 10 0 

LLENGUATGE MUSICAL 15 0 
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CLASSES INSTRUMENT 20 3 

ESCACS 33 0 

 

Les extraescolars esportives, així com la Ludoteca i l’Acollida, ho gestiona l’empresa 

CET10. L’anglès el realitza l’empresa Babel Languages. La música es gestiona des de 

l’Escola de música Àngels Casas. I les activitats d’Escacs i Tabals  les dirigeixen dos 

experts. 

Responsable comissió: Sandra Alcón. 

 

10. Comissió Casal 

 

Com en cursos anteriors no es va celebrar el Casal de 

Nadal per manca de pre-inscripcions. Les poques 

famílies interessades es van derivar cap a l’escola Can 

Fabra.  

Cet10 va ser l’empresa responsable, per sisena vegada, 

de realitzar el Casal d’Estiu de l’escola. Va realitzar un 

casal amb dos projectes diferents en funció de les 

edats.  

Pels infants d’educació infantil es va fer un casal 

anomenat “superherois”. Pels infants d’educació 

primària es va fer un casal basat en els esports 

alternatius anomenat “Casal Esportiu”. 

Responsable comissió: Sandra Alcón 

 

11. Comissió de Biblioteca 

El dossier s’adjunta com a annex. 
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12. La Colla de Gegants, Tabalers i Grallers 

Actualment la Colla la formen unes 40 famílies de l’escola. 

El grup de tabalers el formen 22 adults i 14 nens + 3 pares/mares grallers i 8 adults que 

fan ballar les gegantes a les festes i sortides. Informem a les famílies de les sortides 

via: web, cartells i notes a les agendes escolars dels nens. També intentem participar a 

les reunions de p-3, p-4 i p-5, per explicar el projecte a tothom. 

Cap de Colla: Mª Antonia Falo (mare de l’Omar i mestra de l’escola). 

Cap de tabals: Jaime Arjona (pare de l’Eva de 1er-A). 

Profe de tabals adults + nens: Sergio. 

Dia d’assaig (dilluns de 20:30h a 21:30h al gimnàs de l’escola) 

Ritmes que toquem: Tarantel·la, Samba, Konga, Samba Regaee, Infierno,  africano i 

Baijao.  

FESTES EN QUÈ HEM PARTICIPAT: 

1- Benvinguda de p-3 ( dimecres 22-10-2014) a l’escola. 

2- Festa presentació del nou gegant, a l’escola Ignasi Iglesias( divendres 31-10-2014). 

3- Cercavila Rua del Barri de Sant Andreu (diumenge 30-11-2014). 

4- La Marató de TV-3 ( diumenge 14-12-2014). Aquest dia vàrem portar la guardiola 

solidària de l’escola i vam lliurar els diners a la Germandat de Geganters i Trabucaires de 

Sant Andreu, un total de 540€. 

5- Festes de Santa Eulàlia a Barcelona, cercavila (dissabte 7-2-2015). Aquest dia vam 

organitzar un dinar de germanor al pati nou. 

6- Benvinguda al Rei Carnestoltes al gimnàs de l’escola (dilluns 9-2-2015). 

7- Rua de carnaval a l’escola (divendres 13-2-2015). Tots portàvem la disfressa de vaca. 

8- Festa del 10è aniversari de la nostra escola (dissabte 18-4-2015) . Aquest dia vàrem 

convidar a totes les Colles de les escoles públiques del Barri i amics d’altres grups de 

percussió. 

9- Festes de la primavera al Barri de Sant Andreu (dissabte 16-5-2015). 

10- Festa final de curs 2015, al pati nou (divendres 19-6-2015). 
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MATERIAL- STOCK DE LA COLLA:29 tabals + 1 rocar + 1 agogo + 2 tamborines + 2 

gralles. 20 samarretes de les talles: 6-8,-10-12, S, M. 

 

13. Junta de l’AMPA 

 

Per tal de coordinar l’acció de les diferents comissions i dels diferents membres de la 

junta s’han realitzat reunions mensuals cada inici de mes a les quals estava convidat a 

participar qualsevol soci de l’AMPA. També s’han convocat reunions de manera periòdica 

amb l’equip directiu del centre al qual agraïm el seu suport i col·laboració. També es van 

fer dues reunions informatives a la jornada de portes obertes per tal de donar a 

conèixer als nouvinguts de la nostra tasca, animant-los a participar-hi. 

Donada la situació econòmica que patim i que afecta a moltes famílies, hem cregut 

convenient no incrementar les quotes de socis. També hem tractat de mantenir els preus 

de les extraescolars prenent mesures per estalviar aquelles despeses que es podien 

reduir.  

 

Carta i detalls entregats al Claustre, equip Directiu, i a tots els monitors, cuineres, 

servei de neteja i personal de l'escola per 

agrair tot l'esforç, dedicació, paciència, afecte 

i amor  donat als nens i nenes de l'escola al llarg 

del curs. 

 

Hem tractat d'aconseguir una millor organització en les diferents comissions de l'AMPA 

mitjançant eines com els correus de les diferents comissions, o els enllaços de la web. 

Encara falta molta feina a fer però creiem que anem pel bon camí. 

Actualment l'AMPA es finança amb les quotes anuals familiars dels socis, la venda de 

participacions de la rifa de Nadal, la tramitació i obtenció de subvencions, el servei de 
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bar en les festes, la gestió d’extraescolars i la venda d'equipacions. De cara al futur 

creiem que la nova web ens pot permetre obtenir recursos per continuar ajudant 

l'escola. 

En document annex s’adjunta la Memòria Econòmica del curs 2014-2015.  

Les subvencions de l’Ajuntament rebudes per l’escola han experimentat una important i 

gradual davallada en els darrers anys. Mentre que pel curs 2011/2012 es van rebre 

subvencions per import de 5.813,92 euros, pels darrers dos cursos escolars se n’han 

rebut 800 euros anuals. 

S’han continuat negociant les comissions bancàries que ens cobren les entitats 

financeres amb les que treballem per tractar de reduir-les. 

En aquesta època de grans retallades, sense pràcticament cap subvenció, estem 

defensant tots els serveis oferts per la nostra associació i recolzant econòmicament 

l'escola amb una aportació de 3.767,86 euros en materials, pati nou i festa del X 

Aniversari. Es va fer una inversió per renovar l'equip de so de l'Escola per import de 

2.610 euros, compra de jocs gegants, etc. 

Hem tancat el curs 2014-2015 amb un benefici ordinari de 2.028,41 euros.  

Aquest curs l’AMPA ha fet aportacions a l’escola per import de 3.767,86 euros i hem 

tingut com a despesa extraordinària l’organització de la festa del X aniversari que va 

suposar unes despeses de 3.581,51 euros. Per tot això hem tingut un resultat de 

l’exercici de pèrdues de 5.320,96 euros. 

En termes patrimonials, la situació econòmica de la nostra associació entenem que és 

molt bona. 

Responsable comissió Tresorera: Mercedes Aguilar. 
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Finalment volem donar gràcies a tots els que d’una manera o d'una altra us heu implicat i 

donat un cop de mà per fer-nos la feina més fàcil. Gràcies a tots els membres de l’AMPA 

perquè amb el vostre esforç, la vostra il·lusió, i el vostre compromís cap a l'educació 

pública de qualitat, estem aconseguit els objectius fixats. Aquesta gran feina té 

resultats.  

 

Pas a pas... 

 

 

 

 

 

 

President     Secretària  

 

 

Carlos Blanco Martínez   Carla Pedretti 

 

 

 

Entre tots fem créixer l'escola. 

 


