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1. Revisió i avaluació dels objectius del curs 2012-2013

Objectius
1. Continuar treballant per consolidar la utilització del mecanismes necessaris per
l’avaluació de totes les activitats de dur a terme l’associació de Mares i Pares.
2. Oferir les activitats extraescolars per a infants i per a adults.
3. Convocar les delegades d’aula un cop al trimestre i treballar el projecte de
delegats i delegades d’aula per apropar-lo a la realitat de la nostra escola.
4. Mantenir, com fins ara, la coordinació, el treball en equip, el consens i el diàleg
amb l’equip directiu i l’equip docent de l’escola.
5. Participar, en la mesura del possible, en les activitats que aportin millores en el
funcionament general de l’associació.
6. Col·laborar amb l’escola en el projecte Escola de Mares i Pares.
7. Afavorir la utilització d’Internet per la comunicació amb les famílies de l’escola.
8. Convocar l’assemblea ordinària de socis i proposar l’equip que formarà la Junta
Directiva pels pròxims dos cursos 2013-2014 i 2014-2015
9. Estudiar i trobar les formes adients per treballar la continuïtat de tot el projecte
de l’Associació
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Avaluació
1. Aquest objectiu ha estat. S’ha realitzar l’enquesta de valoració, No s’han realitzar
les reunions amb els monitors i monitores i es fa avaluació del que es fa a les
reunions de Junta i a les reunions de l’AMPA amb la direcció de l’escola. Es
proposar pel proper curs convocar les reunions de monitors/es un cop al
trimestre.
2. Aquest objectiu ha estat assolit. S’han ofert una gran ventall d’activitats per a
infants. Les activitat per adults no han tingut acceptació. Donat que en cursos
anteriors no han tingut gaire acceptació les activitats per adults, aquest curs
només s’ha ofert el Ioga Iyengar.
3. L’AMPA continua col·laborant en el seu desenvolupament i consolidació d’aquest
projecte com a figura important dintre de la comunitat educativa de l’escola.
4. Aquest objectiu ha estat assolit. La coordinació, el treball en equip, el consens i el
diàleg estan presents a totes les actuacions que es fan des de l’AMPA.
5. Aquest objectiu ha estat assolit. S’ha participat en la formació que per horari ha
estat possible.
6. S’ha col·laborat des de l’AMPA en el projecte de Escola de Mares i Pares.
7. Aquest objectiu ha estat assolit, però cal continuar millorant. Ens comuniquem
amb les famílies per correu electrònic i s’ha posat en marxa una pàgina a
Facebook.
8. Aquest objectiu ha estat assolit.
9. Aquest objectiu ha estat assolit. S’han incorporat a la Junta membres que tenen
fills a P3, P4, P5 i 1r. Això garanteix la continuïtat del projecte.
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2. Revisió i avaluació dels mitjans per dur a terme els objectius
2.1.1 Venda de bates
La venda de bates ha funcionat tot el curs, encara que quasi totes les bates s’han venut entre el
juny i el setembre.
2.1.2 Recollida dels encàrrecs del equipament esportiu
Pel que fa a l’equipament esportiu, s’ha consolidat el sistema de recollir tots els encàrrecs i
després fer un únic encàrrec global a l’empresa Caryma. Al setembre cada família recull el seu
encàrrec a l’empresa.
Del 10 al 21 de juny s’ha atès a les famílies en horari de tarda perquè encarreguéssim
l’equipament esportiu pel curs vinent. Al setembre i del 12 al 20 de setembre també es va atendre
a les famílies que van encarregar equipament esportiu.
Hem tingut mostra de totes les talles de l’equipament esportiu (xandall, samarreta de màniga
curta, samarreta de màniga llarga i pantaló curt.
S’han encarregat 60 equipaments esportius
2.1.3 Reutilització de llibres
L’escola Sant Josep és beneficiaria del programa “Reutilització de llibres”, que s’acull al programa
de subvencions que concedeix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’AMPA ha gestionat aquesta subvenció i també ha col·laborat en el manteniment i la supervisió
de l’estat dels llibres (folres, reparació, etc.), sempre amb la col·laboració de mares i pares
voluntaris. És un projecte per cicle mitjà i cicle superior. Els alumnes de 3r paguen 30€ i els de
4rt, 5è i 6è 20€. Els alumnes que arriben nous paguen tots 30€.
2.1.4 Servei d’acollida per les reunions d’inici de curs
Tant a la reunió general d’inici de curs com a les reunions d’inici de curs que es van fer al
setembre i octubre per nivells, es va oferir des de P3 fins a 2n servei d’acollida per donar facilitats
per l’assistència i participació a les esmentades reunions. S’han atès 113 infants
06.09.12
27.09.12
01.10.12
04.10.12
09.10.12

30 infants
25 infants
20 infants
26 infants
12 infants
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2.1.5 Monitors i monitores per a les sortides
Aquest curs per les sortides d’un matí o una tarda l’escola ha demanat pares i mares voluntaris.
Es valora positivament i el Departament d’Ensenyament permet que en aquestes sortides de mig
dia, els pares i mares acompanyin als alumnes.
Pel que fa a les sortides de tot el dia s’han subvencionat els monitors/es necessaris per cobrir les
ràtios que demana la legislació vigent per les sortides i excursions en tots els cursos d’Infantil i
Primària

2.1.6 El servei de menjador
Aquest servei el valorem molt positivament. PALADARINES està gestionant el servei de
menjador de manera adequada. Tant el seguiment dels alumnes, les activitats que es fan després
de menjar, la coordinació de l’equip de monitores, la coordinació amb l’AMPA i l’escola ha
funcionat molt be.
L’empresa ha passat totes les revisions de menús que fa la Generalitat de Catalunya i totes les
anàlisis mensuals, tant per part del laboratori independent, com el de la Generalitat de Catalunya.
La comissió de menjador de l’escola que està composada per la direcció del centre, la
coordinadora del menjador i l’AMPA s’ha reunit un cop per trimestre.
El servei de menjador ha atès uns 120 infants diaris. Aquest servei s’autofinança, i totes les
despeses generades, tant de material com d’instal·lacions, queden cobertes per Paladarines.
Ha estat un curs de consolidació del servei i de l’equip humà. El bon funcionament diari i l’atenció
individualitzada dels infants han estat característiques molt treballades aquest curs.

2.1.7 El servei d’acollida
S’ha ofert el servei d’acollida de 7:30 h a 9:00 del matí.
Ha funcionat correctament amb dues monitores des de l’inici de curs. Aquest servei s’ubica al
menjador de l’escola. Es valora positivament poder oferir aquest servei al menjador de l’escola
nova on es gaudeix de més espai i millor equipament.
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2.1.8 Obertura de la biblioteca escolar

Objectius






Fomentar que la biblioteca sigui un centre de trobada i convivència i font
d’iniciatives culturals.
Fomentar la lectura entre els alumnes de l’escola
Recolzar des de l’AMPA la tasca de dinamització de la biblioteca que realitza
l’equip educatiu del centre
Oferir un espai de creixement personal i desenvolupament intel·lectual
Fomentar el bon ús de les instal·lacions i materials.

Els objectius, en general, han estat assolits. Es proposa pel proper curs fomentar més el gust per
la lectura i el préstec de llibres

Participants
L’alumnat del centre ha estat el participant i usuari de la biblioteca, des de P3 fins a 6è.

Els usos de la biblioteca han estat els següents:

USOS DE LA BIBLIOTECA
Foment de

Deures

la lectura

Altres

1r trimestre

696

224

110

2n trimestre

288

152

64

3r trimestre

262

67

70
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Calendari i horaris
La biblioteca ha estat oberta del dilluns 17 de setembre de 2012 fins al divendres 7 de juny de
2013 de 16:00 a 17:30, de dilluns a divendres.
Del dilluns 10 de juny fins al divendres 28 de juny la biblioteca ha estat tancada i s’ha fet treball
d’avaluació d’aquest curs i organització del curs vinent.

Activitats
L’activitat diària de la biblioteca ha estat la següent:
 Préstec de llibres
 Assessorament a mares, pares i alumnat sobre els llibres adients per gaudir de la lectura i
també per consultar per fer deures.
 Recolzament a l’alumnat en la realització dels deures escolars (donar-los a conèixer els
diferents recursos com la consulta de llibres, internet, enciclopèdies i diccionaris)
 Manteniment i conservació del fons bibliogràfic de la biblioteca
 Programa de voluntariat: Ensenyar i guiar als joves de l’ESO que fan voluntariat a la
biblioteca, com funcionem i com han de tractar i comportar-se davant de les famílies i
l’alumnat.

A banda de l’activitat diària s’han dut a terme les següents activitats:
 Conta contes
 Elaboració del drac de Sant Jordi
 Realització del vaixell pirata, dintre del centre d’interès PIRATES del projecte de l’escola
 Realització de l’arbre estacional (a cada estació es fan dibuixos i es decora l’arbre)
 Dibuix i decoració de felicitacions nadalenques i amb aquesta es decora la biblioteca
 Dibuix i decoració de la biblioteca amb dibuixos de Sant Jordi
 Reciclatge de calendaris, llibres i cartells.
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Valoració global
Es constata que hi ha una interiorització per part de l’alumnat de la biblioteca com a espai d’estudi
i de lectura. També del seu funcionament i de les seves normes.
L’obertura de la biblioteca en horari extraescolar està integrada dintre de la vida diària de l’escola i
és una part important de l’estructura del centre.
S’han assolit un bons nivells de participació i d’ús de l’espai, així com de l’activitat de préstec de
llibres i de lectura a la mateixa biblioteca.
Els nivells de participació en el tercer trimestre han baixat donat l’arribada del bon temps i l’horari
intensiu de matí del mes de juny.
Encara que el nivell de préstec s’ha mantingut, es proposa pel curs vinent l’objectiu concret de
aconseguir que l’alumnat de l’escola hagi agafat en préstec com a mínim un llibre. En el projecte
del curs 2013-2014 es proposaran els mitjans per aconseguir-ho
Volem deixar constància de la gran quantitat de famílies que gaudeixen d’aquest servei i també
de la gran ajuda que comporta el conveni que signem amb l’Ajuntament i que ens permet oferir
aquesta activitat amb qualitat i seriositat.
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2.1.8 Obertura de patis
Objectius
1. Afavorir la conciliació entre el temps de vida familiar i el laboral.
2. Oferir a les famílies un espai a l’aire lliure per compartir estones de joc.
3. Reforçar i diversificar les activitats educatives de qualitat que es fan fora de l’horari
escolar al barri mateix i contribuir, així, que el temps lliure dels infants i els
adolescents sigui de més qualitat.
4. Augmentar l’ús de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu i obrir-les al barri
perquè les famílies puguin desenvolupar cada cop més activitats quotidianes en
aquest espai, les quals afavoriran la millora de qualitat del seu temps.
5. Crear xarxa de proximitat amb participació dels diferents agents socials del territori
per dinamitzar els patis de l’escola com a espai integrador i creador de teixit social.
6. Crear espais (patis, activitats...) que propicien un temps de relacions interpersonals
al barri mateix.
7. Cobrir la mancança total de parcs i espais lúdics per a infants i joves.
8. Promoure el respecte pels espais comuns i per les instal·lacions d’ús públic.

Els objectius, en general, han estat assolits. Es proposa pel proper curs fomentar més l’obertura al
barri. Es valora que s’ha de donar a conèixer al veïnat que el patí és obert per a tothom. Es
proposa realitzar una reunió amb les entitats del barri i explicar el projecte d’obertura de patis i
que ho puguin transmetre als seus associats i la resta del veïnat.
Participants
L’alumnat del centre ha estat el principal participant i usuari de l’obertura dels patis en horari
extraescolar.
Pel que fa als usos del pati, és molt difícil quantificar diàriament i amb precisió el nombre exacte
d’infants i adults que fan servir al patí.
Hem fet una aproximació segons les dades que tenim i la assistència està al voltant de 90 a 140
persones al setembre, octubre, març, abril, mig i juny (coincideix amb el bon temps i amb les
tardes que tenen més hores de llum).
Pel que fa a novembre, desembre, gener i febrer l’assistència està al voltant de 40/50 persones
(coincideix amb el mesos de fred i les tardes amb menys hores de llum).
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Calendari i horaris
El patí ha estat obert de dilluns a divendres de 16:00 a 17:30 en horari d’hivern i de 16:00 a 18:00
en horari d’estiu, del dilluns 17 de setembre de 2012 fins al divendres 28 de juny de 2013.
Activitats
L’activitat diària del patí ha estat obrir-ho perquè adults i infants gaudeixin del temps de lleure.
La funció de la coordinadora ha estat la de vetllar pel bon funcionament de l’activitat.
Els patis estan integrats en la vida de l’escola, formen part de la seva estructura i del seu
funcionament. Les famílies valoren molt positivament aquesta activitat i l’esforç que es fa per durla a terme.
Les incidències i conflictes son pràcticament nuls i després de quasi 5 anys de projecte els
infants coneixen com funciona, quines normes utilitzem i quin ha de ser el seu comportament al
pati.
Els patis també es fan servir per realitzar activitats extraescolars que funcionen a la vegada que
l’obertura de patis. Conciliar aquests dos grans grups d’activitats també ha format part de la tasca
de coordinació. Hem de dir que és una convivència fluida i on es respecten els espais de cada
activitat.
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Valoració global
Es constata que hi ha una interiorització per part de l’alumnat del pati com a espai d’esbarjo,
convivència i respecte i de les seves normes de funcionament.
L’obertura del pati en horari extraescolar està integrada dintre de la vida diària de l’escola i és una
part important de l’estructura del centre.
S’han assolit un bons nivells de participació i d’ús de l’espai. Tenim la percepció, que ens dona el
dia a dia de relació amb les famílies, que ho consideren un espai molt important per la seva vida
familiar i social.
Els nivells de participació en el tercer trimestre pugen considerablement donat el bon temps i que
els dies son més llargs.
Reiterem la voluntat d’incorporar al veïnat com a usuaris del pati i de les seves instal·lacions. Per
dur a terme aquest objectiu es proposaran mitjans en el projecte del curs 13-14.
Volem deixar constància de la gran quantitat de famílies que gaudeixen d’aquest servei i també
de la gran ajuda que comporta el conveni que signem amb l’Ajuntament i que ens permet oferir
aquesta activitat amb qualitat i seriositat.

2.1.9 Esport per conèixer les altres escoles de Sant Vicenç
L’AMPA participa en les jornades de futbol extraescolar en que participen l’escola La Guàrdia, el
col·legi St. Vicenç, l’escola La Vinyala, l’escola Joan Juncadella, l’escola Sant Antoni, el col·legi
La Immaculada. S’han fet triangulars dos cops al trimestre de forma rotatòria a cada escola
participant. Cada escola convida a berenar als participants.
S’han treballat els valors de la participació, el treball en equip, la disciplina, la diversitat, etc.
L’Antonio Álvarez ho ha portat a terme
La valoració es molt positiva.
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2.1.10 Activitats extraescolars per als infants

De l’oferta d’inici de curs s’han dut a terme totes les activitats proposades excepte la piscina
oberta. Totes es van desenvolupar d’octubre a maig excepte Karate i Jazz modern, hip hop i
aeròbic que acaben al juny
Es van inscriure 173 alumnes i es van realitzar 309 usos mensuals, és a dir, 2.781 usos al llarg
del curs.

Les inscripcions per activitats han estat les següents:
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Equip de monitors i monitores.
La aportació i implicació de l’equip de monitors ha estat l’adequada.No s’han realitzar reunions
d’equip de monitors.
La adequació de continguts i l’aplicació de les normes a cada grup ha estat correcte.
Es continuen aplicant les normes de les activitats extraescolars.
Valoració i dades de cada activitat.

Jazz Modern, Hip Hop i Aeròbic
Destinataris/àries
Dies
Horari
Qui ho fa

P5 fins a 6è
Dimecres
16:30 a 18:30
Ma. Luz Domínguez

La valoració és positiva. S’ha millorat la coordinació amb la professora. Ha disminuït el nombre
d’alumnes en comparació amb el curs passat. Analitzant els possibles motius d’aquesta
disminució creiem que el fet d’haver realitzat el curs passat l’exhibició de fi de curs en un teatre
(assistint només les famílies dels alumnes participants a l’activitat) i que la resta de l’escola no
hagi pogut veure el que es fa a l’activitat és un dels motius. L’altre, potser, són les modes, si una
activitat està de moda hi ha un tendència a inscriure al nen o nena a aquella activitat.
L’exhibició d’aquest curs es va fer al pati de l’escola. Les famílies van quedar molt contentes i es
va valorar molt positivament.
Han funcionat 2 grups:
Mitjanes
Grans

10 alumnes
5 alumnes
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Karate
Destinataris
Dies
Horari
Qui ho fa

P5 fins a 6è
Dimarts i dijous
16:30 a 17:30 - 17:30 a 18:30
Jaume Marin

Els grups d’inici i avançat han funcionat a bon ritme, Es una activitat consolidada. La valoració és
molt positiva. Han participat 24 alumnes, 10 en el grup d’Inici i 1 en el grup Avançat. Al juny és
van realitzar les proves de nivell (com cada any) per part de la Federació Catalana de Karate.
L’exhibició de fi de curs es va realitzar al pati de l’escola. Va ser molt ben valorada per les famílies
i va tenir molta qualitat.
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Anglès
Destinataris
Dies
Horari
Qui ho fa

P3 fins a 6è
Dilluns, dimarts i dijous
16:00 a 17:00 i 17:00 a 18:00
Communicate, escola d’anglès

La qualitat de l’activitat ha fet que aquest curs s’hagi incrementat el nombre d’alumnes. S’ha
arribat fins a 73 alumnes. La valoració és molt positiva. La valoració dels experts/es que han atès
als alumnes també ha estat positiva.
Han esta funcionant quatre grups:
P3 – P418 alumnes
P5 – 1r
23 alumnes
2n – 3r
21 alumnes
4rt a 6è
11 alumnes
S’ha incorporat als nivells de 2n-3r i 4rt a 6è llibre de teoria i exercicis i quadernet d’exercicis. El
llibre permet seguir l’evolució de l’alumne i fixar els continguts que es treballen. El quadernet
d’exercicis el tenen a casa i poden repassar el que fan a l’activitat.
S’ha dut a terme la coordinació dels experts/es de l’activitat amb la coordinadora de llengües de
l’escola.
La valoració és positiva i es proposar continuar amb llibre el proper curs.
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Acollida tarda
Destinataris
Dies
Horari
Qui ho fa

P3 fins a 6è
Dilluns a divendres
16:00 a 17:30
Federació Catalana de Pentatló Modern

Aquesta activitat ha donat un gran servei a les famílies. S’han inscrits 80 alumnes a les diferents
activitats que s’oferien al llarg de la setmana. La valoració del la tasca dels monitors/es ha estat
positiva. Es vol destacar la implicació d’en Miqui Jansà i de l’equip de monitors i monitores, això
ha fet que l’activitat hagi tingut tan bona acceptació.
El nombre de participants ha estat el següent:
Dilluns
Dimarts

Psicomotricitat i Iniciació esportiva

31

Racons
Patinatge
Dimecres
Psicomotricitat
Iniciació Esportiva
Multiesport
Dijous
Contacontes
Manualitats
Divendres
Jocs
Tornejos

5
15
14
18
8
5
9
5
13
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Fet a mà
Destinataris
Dies
Horari
Qui ho fa

P5 i 1r
Divendres
16:00 a 17:00
Celes Borrachero

Aquesta activitat té 5 inscrits. Es manté oberta perquè la monitora vol porta-la endavant. Els/les
alumnes inscrits ja hi eren el curs passat i els agrada molt les manualitats. S’ha valorat
positivament tant l’activitat com la tasca de la monitora.
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2.1.11 Altres activitats extraescolars
Pentatló Modern – Tecnificació
La federació Catalana de Pentatló Modern va oferir als alumnes de 3r a 6è la possibilitat de
practicar el Pentatló Modern a les instal·lacions esportives Blume.
Es va fer el dilluns, dimecres i dijous des del 25 de maig fins al 22 de juny. Van participar 8
alumnes.
Aquest entrenament donava la possibilitat de participar al Campionat d’Espanya de Pentatló
Modern el dies 6 i 7 de juliol

Els divendres partits
Durant tot el curs han funcionat els divendres partits. Activitat adreçada als alumnes de 3r a 6è.
S’han practicat diferents esports (Korf-ball, Shoot-ball, basquet, futbol, handbol, etc.)
A la jornada gratüita del 9 de novembre es van inscriure 20 alumnes.
Una vegada valorada aquesta sessió inicial es va decidir oferir gratuïtament aquesta activitat. Del
novembre al març ho va financiar l’AMPA i el mesos d’abril i maig, la Federació Catalana de
Pentatló Modern.
Al ser una activitat gratuïta van participar al voltant de 50 alumnes.
La cloenda al maig, va ser una petita festa amb berenar i petits premis pels guanyadors de les
competicions.
Jornada de competició de PENTATLÓ MODERN
L’escola Llor va convidar als alumnes de P5 a participar a la 19 Trobada Internacional Vila de
Sant Boi de Pentatló Modern. L’activitat organitzada es deia PetiPenta , amb un caràcter lúdic,
convidava als nens i nenes a que practiquessin cursa, esgrima, natació i punteria.
Es van realitzar sessions d’entrenament, adaptades a l’edat, el dimarts 23 i el dijous 25 d’abril.
19a Trobada Internacional Vila de Sant Boi de Pentatló Modern
Des de la Federació Catalana de Pentatló Modern es va convidar als alumnes de P5 a aquesta
jornada.
Es va celebrar el dissabte 27 d’abril de 2013. Es van inscriure 2 alumnes de P5A i 2 alumnes de
P5B.
També 6 alumnes de cicle superior van participar en cursa i natació del seu nivell.
Per part de les famílies la valoració va ser positiva.
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Avaluació de les activitats extraescolars
La segona quinzena de maig es va passar una enquesta a les famílies perquè valoressin el grau
de satisfacció de l’activitat.
De les possibles 283 enquestes que havien de rebre, es va rebre 49.
Els resultats han estat els següents:
Valors:
1 = Molt dolenta 2 = Dolenta 3 = Normal 4 = Bona 5 = Molt bona

Sobre un valor màxim de 5, la majoria de items han assolit un bon nivell, més d’un 4, tret de les relacions
dels monitors amb les famílies que té un 3,94.
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2.1.12 PROGRAMA D’HÀBITS SALUDABLES
Els programa d’hàbits saludables, tot i haver-lo ofert i convidar als nens i a les famílies a
participar, no ha tingut cap inscripció i no s’ha portat a terme.
2.1.13 Activitats extraescolars pels mares i pares
Ioga IYENGAR
S’ha ofert l’activitat a les famílies de l’escola i es van apuntar 7 persones. L’horari ha estat als
dilluns de 16:30 a 18:30. La valoració per part de les participants ha estat molt positiva. Al llarg del
curs ha hagut un canvi de professora que no ha afectat la qualitat de l’activitat..
2.1.14 Col·laboració al dossier que es lliura a l’inici de curs a totes les famílies de l’escola.
Al juny es van elaborar 4 planes amb la informació important pel que fa al funcionament de
l’AMPA, les persones que treballen a la Junta, un resum de les activitats que es duen a terme i les
vies de contacte.
Aquests fulls es van lliurar a la cap d’estudis perquè els inclogués a l’esmentar dossier.
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2.1.15 Fulletó Què passa al Sant Josep?
Aquest és el tercer any del nostre fulletó d’informació de l’AMPA. Aquest curs hem editat dos. El
balanç es positiu i creiem ha complert la funció de ser una via de comunicació senzilla però a
l’hora important, entre les famílies i l’AMPA.

2.1.16 Castanyada
Els alumnes de cada classe del cicle infantil ens van oferir una dansa i un poema. Es van fer
castanyes, va venir la Castanyera i ens va convidar a tots a menjar castanyes.
S’han incrementat el quilos de castanyes degut a que cada any són més alumnes. Gràcies als
pares i mares que han col·laborat.
Aquest any l’activitat s’ha realitzar al pavelló poliesportiu Sant Josep.
Les castanyes han sortit molt bones i des d’aquestes línies agraïm al sr. Villada la seva
col·laboració.

2.1.17 Patge reial
Des dels tallers dels Reis d’Orient, ens van visitar dos patges reials, en nom dels Reis d’Orient.
Van recollir les cartes de tots els nens i nenes del cicle infantil i va convidar-nos a tots a xocolata i
galetes.
2.1.18 Estrena a les classes
L’AMPA ha fet com cada any, una estrena econòmica per cobrir les necessitats de cada classe,
tant d’infantil com de primària. Els alumnes s’ho van trobar quan van tornar de les vacances de
Nadal. Aquesta activitat s’ha coordinat amb el tutor/a de cada classe.
2.1.19 Loteria de Nadal
Des de l’AMPA s’ha gestionat la loteria de Nadal. L’objectiu d’obtenir fons per a les activitats que
organitzem aquest any ha estat assolit.
2.1.20 Sant Jordi, roses
S’han finançat les roses i part dels premis del certamen literari i s’ha convidat a berenar a tota
l’escola.
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2.1.21 VIII Festa de l’AMPA
Es va celebrar el dissabte 20 d’abril d’abril de 2013 de les 10:00 fins a les 14:00.
Ho vam passar molt bé i des d’aquí volem agrair la col·laboració de tots els pares i mares que van
estar ajudant i organitzant, a l’equip docent i no docent del centre per la seva col·laboració i
assistència, a l’Ajuntament de Sant Vicenç per posar a la nostra disposició una part de la
infraestructura necessària.
Hem fet una valoració molt positiva de tota l’organització i desenvolupament de la Festa. Hem
constatat que cada any som més i que aquest volum de persones requereix d’un nivell de
coordinació i preparació prèvia més gran.
Encara que és una activitat consolidada, té molta envergadura i ha requerit coordinació i treball.
La infraestructura personal i material bàsica ha estat coberta. L’Ajuntament ha proporcionat la
infraestructura de carpes, taules, cadires, tarima, tanques .
Aquest és el tercer any que fem la Festa a l’escola nova. L’amplitud dels espais continua sent
important pel desenvolupament de la festa.
De la Diputació de Barcelona van tenir futbolí inflable, escacs gegants i una diana-golf.
L’AMPA va llogar un inflable pels més petits i 6 llits elàstics.
Pel que fa als tallers es van organitzar els següents: maquillatge, terrissa i pentatló modern
Per part de l’alumnat de 6è van exposar i vendre llibres i petits detalls d’artesania feta per ells per
recaptar diners per les activitats de fi de curs
L’autobús del banc de sang ha estat portat endavant pels alumnes de 5è i es va situar al vestíbul
de la planta baixa i a l’aula de música.
Ens va visitar la secció infantil de l’Esbart Dansaire Vicentí i ens va ballar el ball de pedretes, el
patatuf, el ball de nans i el capellà i la gallina.
Es van exposar els dibuixos fets pels alumnes de cada aula i que seran els que pintarem a les
parets del pati el proper curs.
Es va convidar al consistori municipal, les AMPAS de Sant Vicenç, entitats socials i persones i
entitats vinculades d’alguna manera a l’AMPA de l’escola Sant Josep.
Pel que fa al servei de bar va funcionar molt bé. Es van llogar les neveres i tot l’equip necessari
per fer-lo funcionar i la tasca va ser molt més fàcil que l’any passat i ens van poder ajustar molt
més les quantitats de pa, botifarres, begudes, etc. Donat que podíem ajustar-nos més el benefici
va ser una mica més gran que l’any passat.
Les exposicions a les aules dels treballs dels alumnes van ser molt visitades.
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Van ser molts els comerços i empreses de Sant Vicenç dels Horts que van oferir els seus
productes i/o serveis per al sorteig que vam fer al final de la Festa. A aquestes empreses i
comerços se’ls ha enviat una carta d’agraïment. També hem posat a la pàgina web la relació de
comerços i empreses col·laboradores.
La festa es va situar a la pista poliesportiva i els voltants. En aquest espai es va situar el bar, les
taules i cadires, els inflables, taula de votacions de l’horari escolar pel curs vinent i exposició de
regals dels comerços de Sant Vicenç.

2.1.22 Acomiadament dels alumnes de 6è de primària
Aquest any el regal que s’ha fet als alumnes de 6è, ha estat un dinar l’últim dia d’escola i es van
poder quedar a dormir al gimnàs acompanyats d’un pares i una mare de sisè. Al dinar van assistir
tots els alumnes de 6è i gairebé tots els professors i professores que al llarg de la seva estada a
l’escola els han donat classe.
La valoració és molt positiva

2.1.23 Sopar familiar i cloenda de les activitats extraescolars
És va realitzar el divendres 28 de juny de 2013. Encara que el curs escolar havia acabat les
famílies van valorar molt positivament aquest fet, donat que tothom està més relaxat i tranquil.
L’ambient va ser molt bo i distés i moltes persones van manifestar la seva valoració molt positiva
del sopar.
Vam ser al voltant de 550 persones. La bona música i el bon temps van acompanyar el sopar. Es
va fer la rifa d’un pernil ibèric i es va vendre cafè. Els diners recaptats es destinaran a la compra
d’una taula de tennis-taula.

2.2.10 Festa escolar de fi de curs
Valoració positiva. L’AMPA va oferir coques i sucs als alumnes de l’escola
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2.1.24 Projecte colònies per tothom
Aquest projecte es va posar en marxa a principis de l’any 2012. Respon a la petició de les famílies
perquè els alumnes puguin realitzar colònies. Ventall de Somriures és l’empresa que va dur a
terme el projecte.
Es van realitzar el 18 i 19 de maig, a la casa de colònies de Mas Gorgoll, a Palamós. Van
participar 44 alumnes dels possibles 75. La valoració dels alumnes ha estat positiva.
Aquest curs es va notar que era el segon que es feia. L’organització va ser molt millor i la
col·laboració de les famílies va ser molt bona.
Es van fer tres reunions informatives, en dues de les quals va estar la coordinadora de Ventall de
somriures, Feli Outeiral.
L’objectiu era que cap alumne es quedés sense anar de colònies per motius econòmics. Els pares
i mares es van organitzar en tres grups: entrepans, mercat de segona mà i cinema.
Aquestes activitats es van dur a terme des de febrer fins al mes d’abril. Es van recaptar 930,74 €.
Això suposa 21,76 euros per noi/a .
També es va contactar amb un supermercat de la població, Cal Agustinet, i es va sortejar un
cistell de la compra de 150 euros, El supermercat en va donar 20 euros i la resta, 130 euros, va
sortir dels diners de vendre les butlletes de la rifa. Cada noi i noia va treure 16 euros d’aquesta
rifa, que sumats als 21,76, van fer un total de 37,76 euros.
El cost de les colònies van ser 100,49 euros per persona. Amb les activitats de recaptació de
diners el cost de les colònies es va quedar en 62,73 euros per alumne.
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2.1.25 Exhibició de les activitats extraescolar de Karate i Jazz Modern, Hip Hop i Aeròbic.
Es va celebrar el 28 de juny de 2013 al pati de l’escola.
L’exhibició va començar a les 19:00, primer Jazz modern, hip hop i aeròbic, i després Karate.
Les dues activitats van oferir una exhibició de molta qualitat i molt preparada. Les famílies van
gaudir de l’espectacle i va animar a alguns nois i noies a inscriure’s pel curs vinent.
Al final de la tarda es va lliurar als participants diploma d’activitats extraescolars.
2.1.26 Participació al Consell Escolar de l’escola Sant Josep
L’Antonio Álvarez ha participat com a representant de l’AMPA a tots els Consells Escolars. La
valoració d’aquesta participació és molt positiva i s’emmarca dintre de l’objectiu de participar i
treballar sempre amb consens i diàleg amb la resta de la comunitat educativa de l’escola.
Cal tenir present que el curs vinent l’Antonio no hi serà i caldrà escollir un/a nou representant.

2.1.27 Cloenda de les activitats extraescolarsL’última setmana de maig van acabar totes les activitats extraescolars. Cada activitat en el seu dia
i hora va fer una petita festa amb berenar inclòs.
Es valora positivament fer-ho per activitats, en petits grups perquè s’ha organitzat millor i ha estat
més proper als nens i nenes.
27

Memòria 2012 - 2013

Treball conjunt de les AMPAS de Sant Vicenç i els claustres de les escoles de Primària i
Secundària, tant públiques com privades, per posar de manifest la situació de precarietat de les
escoles.
Plataforma que s’ha reunit 5 vegades durant el curs, ha organitzat 3 cassolades, una gincana
groga.
La valoració por part de les AMPAs és positiva, tot i que en el segon i tercer trimestre del curs
passat els claustres es van implicar molt poc.
Es van organitzar tallers informatius sobre la situació de l’educació al nostre país i també uns
altres tallers de fer pancartes, samarretes i altres.
S’ha participat en les gimcanes que han organitzar diferents associacions del poble.
2.1.28 Casal d’estiu
Es va dur a terme del 25 de juny al 26 de juliol de 2013. Estava destinat a nens i nenes entre 3 i
12 anys. El Casal va seguir la línia del curs passat oferint una alta qualitat en les activitats i un
tracte molt proper amb les famíliesEs va realitzar reunió informativa el 8 de maig de 2013..
Es van inscriure 84 nens i nenes. L’increment en referència a l’any passat es considerable, van
passar de 50 a 83 alumnes.
El centre d’interès va ser el circ. Per els alumnes de 4rt a 6è es van prioritzar les activitats
esportives (piscina, cursa, etc.). La tercera setmana, el grup dels grans va anar de càmping. La
valoració d’aquesta nova activitat ha estat molt positiva.
Com a cloenda del Casal es va oferir l’espectacle Esport i Ciència a càrrec d’en Dani Jimenez
(especialista del programa de TV3 “La partida”).
Per part de l’Ajuntament es van concedir 15 beques de casal.
La valoració global del casal per part de les famílies ha estat molt satisfactòria i es van valorar
positivament, tant les tasques de les monitores, com les activitats portades a terme.
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2.1.29 JUNY a La FRESCa 13
Activitat realitzada del 3 al 20 de juny de 15:00 a 16:30, amb l’objectiu d’oferir a les famílies un
espai d’activitat lúdica i esportiva, donat que s’iniciava la jornada intensiva. Es van inscriure 36
alumnes des de P3 fins a 4rt.
És el tercer any que fem aquesta oferta. La valoració és positiva. El nombre d’alumnes inscrits a
pujat en comparació al curs passat. L’atenció personalitzada i la varietat de les activitats han estat
les característiques més rellevants.
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2.1.30 Debat sobre el tema de la jornada continuada.
Es va participar en la reflexió que es va fer al llarg del curs sobre la conveniència o no de la
jornada continuada.
Es van fer dues reunions amb les delegades d’aula i d’aquestes reunions va sortir un dossier que
es va fer arribar a les famílies, elaborat per l’AMPA, amb el pros i contres d’aquesta jornada.
Des de la FAPAC i dintre del seu programa de formació per les famílies van tenir la xerrada sobre
la jornada continua a càrrec de la sra. Elena Sintes de la fundació Bofill el dijous 4 d’abril de 2013
a les 17.30.
Amb posterioritat es va convocar una assemblea per debatre i informar a les famílies.
El procés va finalitzar amb la votació de l’horari. Es va poder votar durant 3 dies. Les opcions a
escollir i els número de vots van ser:
Sí, estic d’acord amb la Jornada continuada
No estic d’acord amb la jornada continuada
M’adhereixo al que la majoria de famílies considerin
Numero total cens
Total vots emesos
Percentatge de participació

110 vots
96 vots
9 vots

379
215
56,73

Donat que no s’havia arribar als 2/3 del cens de votants la proposta de jornada continuada no es
va votar al Consell Escolar i es manté l’horari de 9:00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00.
2.1.31 Casal de Setmana Santa
Aquesta activitat es va realitzar del 25 al 28 de març de 2013.
Pels nois i noies de primària es va dur a terme la Setmana d’iniciació al pentatló, amb tallers de
esgrima, tir olímpic, cursa i natació.
Pels infants d’Infantil el centre d’interès va ser “Benvinguda Primavera” on es van fer sortides als
parcs, taller de flors, arreglar el jardí i activitats esportives adaptades a cada edat.
Es van inscriure en total 14 alumnes des de P3 fins a 4rt
La valoració de l’activitat ha estat molt positiva i es valora com a molt important el servei donat a
les famílies
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2.1.32 Comissió de menjador de l’escola Sant Josep
S’ha participat a les reunions de la comissió de menjador. La valoració és positiva. S’han tractat
els temes fonamentals de l’organització i programació del menjador.
2.1.33 Coordinació de l’AMPA amb la direcció de l’escola
Cada mes s’ha reunit l’AMPA amb la direcció de l’escola, amb l’objectiu de coordinar-nos i portar
organitzat el dia a dia de tot el que es fa des de l’AMPA i des de l’escola (cadascú amb el seu
àmbit).
2.1.36 Reunions de la Junta de l’AMPA de l’escola Sant Josep
La Junta de l’AMPA s’ha reunit un vegada al mes (hi ha mesos que dos). Estem sempre
comunicats telemàticament, per correu electrònic, i això permet prendre decisions sense tenir que
ser-hi tots físicament.
La valoració es positiva.
2.1.37 Accions contra les retallades
En coordinació amb la resta d’AMPAs de Sant Vicenç dels Horts i dintre de la FAPA es va posar
en marxa la recollida de signatures per reclamar al Departament d’Ensenyament que es cobreixin
les baixes dels professorat al tercer dia i no al desè dia laborable, que acabava convertint-se en 2
o 3 setmanes.
Cada escola va recollir les signatures de les famílies i cada cop que es detectava una baixa del
professorat a qualsevol escola de Sant Vicenç, representants de cada AMPA es presentaven a la
Delegació Territorial de Sant Feliu de Llobregat i cada cop es demanava una entrevista a
l’Inspector d’Ensenyament. Vam anar 8 vegades i en cap d’aquestes visites ens va rebre
l’Inspector. Fins i tot ens van recomanar no anar tantes persones i a les últimes visites ens van
comentar que no erem benvinguts i que ens esperesim fora al carrer.
Les famílies de l’escola Sant Josep vam estar representades a totes les convocatòries per
diferents pares i mares. Agraïm a tots i totes la seva col·laboració.
Aquestes visites a Ensenyament van donar fruit i algunes baixes es van cobrir al tercer dia, tal
com estaven reclamant.
Es valora positivament aquestes accions i es proposa continuar reivindicant la qualitat i l’aturada
de les retallades que tan de mal estan fent a l’escola pública.
Com a AMPA s’ha participat en les tres manifestacions contra les retallades i la LOMCE que es
van convocar de de tota la comunitat educativa.
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2.1.38 Consell Escolar Municipal
Hem participat activament al Consell Escolar Municipal. El Consell s’ha reunit una vegada al
trimestre. ES valora que des de l’Ajuntament s’ha dinamitzat molt el treball del consell i la pressa
de decisions
2.1.39 FAPA (Federació d’AMPA de Sant Vicenç dels Horts)
Hem participat activament a les reunions mensuals de la FAPA.
La dinàmica de treball, la pressa de decisions per consens i el temes tractes es valoren molt
positivament.
Com a FAPA s’ha participat en la 29a edició de la Mostra Comercial i Agrícola els dies 19 i 20 de
gener de 10 a 20 hores. A l’estand es van fer tallers i es va informar a les famílies de l’estat de
l’educació a Catalunya, i en concret a Sant Vicenç dels Horts.
2.1.40 Assemblea de socis
Es va realitzar l’assemblea anual de socis i sòcies el 29 de gener de 2012 a les 16:15 en primera
convocatòria i a les 16:30 en segona convocatòria. Es va aprovar l’acta anterior i també la
memòria del curs 2011--2012, el projecte del curs 2012-2013 i l’estat de comptes del curs 20112012 i el pressupost pel curs 2012-2013.
La memòria i el projecte, així com l’estat de comptes es van posar a disposició dels socis i sòcies
al despatx de l’AMPA i a la biblioteca de l’escola i es van penjar a la pàgina web.
Per facilitar l’assistència de les famílies es va oferir servei d’acollida.
Es vol deixar constància en aquesta memòria de l’assistència de 17 persones a l’assemblea.
L’exposició dels punts es va fer amb suport informàtic Power point i explicació per part de la Lucía
González i dels membres de la Junta. L’ambient va ser bo i distes.
Es van presentar els comptes de l’associació en quatre blocs:
1r. bloc
2n. bloc
3r. bloc
4rt. Bloc

Despeses genera
Biblioteca i patis
Activitats extraescolars
Resum general dels blocs anteriors

La valoració es positiva i es planteja buscar estratègies per augmentar la participació de les
famílies.
2.1.42 Altres:
Participació a les reunions de delegades de l’escola
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Valoració general de la tasca de la Junta de l’AMPA
Amb l’objectiu de conèixer la visió de les famílies i poder millorar l’acció de la Junta de l’AMPA es
va repartir l’enquesta de valoració de fi de curs, com a mitjà per oferir un espai de valoració de la
gestió de la Junta.
Es va repartir una enquesta per família i ens van retornar 9 enquestes. Es valora molt
positivament la tasca de la Junta i es remarca que cal continuar en la mateixa línia.
2.1.43 La tasca administrativa
Totes les activitats que duem a terme requereixen d’una organització prèvia, un seguiment, una
coordinació i una tasca posterior d’avaluació i cloenda.
A la Junta apostem per la qualitat de les propostes que es fan i per això duem a terme diferents
actuacions :


Presentació de l’AMPA a les reunions d’inici de curs al setembre de 2009 (Infantil
i Primària)



Assistència a l’assemblea anual de la FAPAC (Federació d’AMPAS de Catalunya)



Jornada de portes obertes de l’escola on presentem l’AMPA amb una breu
presentació



Comissió local de menjadors escolars convocada i coordinada per l’Ajuntament



Reunions trimestrals amb els/les professionals de cada activitat



Recerca i sol·licituds de subvencions a la Generalitat de Catalunya i a
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb el posterior seguiment i justificació.



Elaboració dels projectes i les memòries de les activitats que es duen a terme



Control econòmic i comptable

Lucía González Soler
Sant Vicenç dels Horts, 30 de setembre de 2013

33

