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PROPOSTES CURS 2017/18

AMPA TURÓ DE GUIERA
COMISSIÓ SOCIALITZACIÓ
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
Aquest curs s’ha reposat el material fungible, - S’ha revisat i actualitzat el protocol
quadernets i llibres d’activitats.
S’ha de socialització. Durant aquest curs es
incrementat la quota de socialització perquè tornarà a presentar
el protocol
cal anar fent calaix per a futures renovacions actualitzat al claustre i es posaran en
de l’estoc, ja sigui per l’envelliment del marxa les millores
que s’han
material o perquè es produeixin canvis en el incorporat.
currículum.
Formar a les mares i pares que
han començat a col·laborar aquest
La comissió de socialització ha dut a terme les
curs a la comissió, per tal que puguin
següents tasques:
• Elaborar el pressupost per fer la substituir als membres de l’AFA que
previsió de compra, basant-se en el s’han fet càrrec del projecte de
preu dels llibres i el romanent de socialització durant els darrers anys.
diners.
• Gestionar les comandes i fer-ne el
seguiment.
• Coordinar els pares i mares que han
col·laborat en les tasques de control
d’albarans, folrat i repartiment del
material per les classes.
COMISSIÓ DE FESTES
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
CASTANYADA: Se compraron las castañas - Castañada, es torren castanyes per
en Baricentro un grupo de madres fue a nens i famílies, i surt la Maria
buscarlas. La leña la cedió piscina Montflorit. Castanyera
Se necesitaron familiares para asar y partir - Navidad: esmorzar
castaños. Este año como novedad se les - Carnaval, berenar, i rua
repitió también a los padres.
- Sant Jordi, col·locació del Castell
- Festa final de curs
NADAL: Para desayunar los turrones y
magdalenas. De P5 a 2º se les entrega a los Este año se ha propuesto que
se
profesores que los guardan para que los salga en la Rua de carnaval de
cague el tió, y de 3º a 6º se les da la clase.
cerdanyola estamos trabajando en
Las magdalenas se encargan a la Clave en ideas, se mandara un masivo para que
Barberà del Vallès y las traen al cole, los las familias voten el disfraz con el que
el AMPA del Turo de Guiera saldrá en
turrones se fueron a comprar a lidl.
En P3 y P4 NO se les da ni turrones ni la Rua .
magdalenas ya que hay un niño alérgico y se
opta por regalar algo diferente cuentos y
mándalas.
CARNESTOLTES:

Se

repartió

tableta

de

chocolate de la marca Dia y galletas que se
compraron en Makro que venían en paquetitos
de 5 galletas.
Se salió en Rua de Cerdanyola y se ganó el
2º puesto.
En P3 y P4 se les compraron galletas
especiales por el tema alérgico.
Sondey compradas en Lidl , Gullón sin gluten
maria compradas en Caprabo y Angry birdsgullón compradas en Caprabo.
-SANT JORDI : Colocar Castillo en fachada
-FESTA FINAL DE CURS: Al matí es fa
exhibició d’extraescolars, gimcana d’aigua
amb inflables, i festa de l’escuma. A la tarda
concert de la coral, sopar de germanor i
discomòbil amb animació.
A destacar com a positiu que les extraescolars
comencin d’hora pel tema del sol i que no
s’allarguin massa.
Molta participació a la gimcana aquàtica per
part de nens i famílies, com de mares en
l’organització/proves (14). Va fallar un
inflable, ens han retornat els diners.
El concert bonic. Actuen A Bots i Barrals i
també la coral infantil de l’escola. Molt bé al
gimnàs.
Sopar molt bé. Bona organització de taules i
col·laboració de les famílies A la recollida.
Disco mòbil bé. Fluixeta l’animació.
No hi va haver, malgrat algunes queixe dels
dies previs, cap problema per acabar la festa
a 2/4 de 00h. I deixar-ho recollit a les 00h.
El bar molt bé tant al matí com a la nit. No hi
hagut pèrdues. S’ha quadrat. Els voluntaris,
tot i que al darrer moment, van sortint per
cobrir els torns.
Va fallar el tema de recollida i neteja, tot i que
es van contractar els mateixos serveis que
sempre. Tot i així, el dilluns al llarg del matí,
va quedar tot recollit.
COMISSIÓ DE menjador
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
Gestionat a través de la contractació de La
1.Realitzar una reunió informativa
Vostra Cuina des del curs 2010/11.
(l’any passat no es va realitzar) per a
30 de setembre del 2016- Reunió d´inici de les famílies de l’escola on LVC exposi
curs, per presentar projecte , aquest curs el
diferents aspectes del servei de
tema ha sigut les emocions. Es revisa
menjador:
l´assignació de monitores per curs,
valorar ràtios, etc. Des del primer dia de curs
a) Presentació de l’equip
comença una monitora a temps complert i
b) Projecte 17/18. El dia a dia.

una altra a temps parcial com a monitoratge
de nee. A més, hi ha dues monitores
addicionals dirigides a practicar l´anglès en
situacions quotidianes del menjador.
24.10.2016 -Es fan els tràmits
de sol·licitud per la subvenció del monitoratge
de nee. El conveni amb la generalitat per la
gestió arriba amb retard.
18.11.2016- Primera visita al menjador, on
es fan diferents propostes per treballar
l´Anglès i per part de coordinació , Tere, es fa
la demanda de millorar estat menjador, pintar
part de la paret. Posteriorment es fa
l´actuació durant la matinal de la formiga.
Gener 2017- Es demana certificació de la no
utilització de peix panga en els seus menús,
així ho fan, ho fan constar per escrit.
3.03.2017- Es vol veure el menjador en ple
funcionament. Es programa una visita en
horari amb nens, a la 13:00 h, amb persones
no directament implicades en la comissió però
que per horari ho poden fer i que s´han
ofert voluntàries. La visita es valora molt
positivament, es fa un vídeo i es fan
observacions de l´estat del menjador i de
l´organització del mateix.
9.03.2017- Visita comissió on es comenta les
conclusions de la darrera visita i en la que es
proposa un nou model d´informe per P4-P5,
en el que es reutilitzi una mateixa plantilla
durant el mes
2.06.2017- Darrera visita com a balanç del
curs. Es proposa que el model d´informe es
protegeixi amb carpetes socialitzables, es
faciliten a final de curs per ús en curs 17/18.
Deixa la comissió Paqui, persona que havia
estat des d'inici del canvi de model de gestió.
3.07.2017- A final de curs es presenta la
justificació per la subvenció del monitoratge
de nee a l´ajuntament. A hores d´ara encara
pendent el segon pagament.
Durant tot el curs s'ha intentat ampliar i
millorar els canals de comunicació amb els
pares, fent arribar la informació de les
diferents activitats que s'han dut a terme
durant l'hora de menjador, mitjançant els
grups-classe de whatsapp, cartells informatius
a la mateixa escola i mitjançant les xarxes
socials, sempre preservant la identitat dels
menors que poguessin sortir a les fotografies
i/o vídeos.

Informes.
c) L’anglès al menjador.
d) Aspectes pràctics i de
funcionament.
e) Canals de comunicació.
f) Torn obert de paraules.
A posteriori de la reunió, s’enviarà a
les famílies un petit resum d’aquesta
reunió, per tal de que tothom hi pugui
estar assabentat.
2.Crear, a nivell de comissió, un
protocol on s’especifiquin les diferents
tasques que s’han de dur a terme
durant el curs, així com el termini en
que s’han de dur a terme. Fixar les
reunions que s’haurien de dur a terme
amb la coordinadora de La Vostra
Cuina, així com amb les monitores de
menjador (per exemple, com a mínim,
una cada trimestre).
3.Establir un canal de comunicació
amb la coordinadora de LVC per tal d’
estar assabentats de qualsevol
informació/incident a nivell de
comissió de forma àgil per tal de
poder actuar de forma ràpida i
efectiva:
-

A. En el cas d’incident, per
poder donar-li solució el més
aviat possible i amb les
mínimes conseqüències
negatives possibles pels infants.
(Per exemple, si hi ha algun
desperfecte en les instal·lacions
com va passar el curs passat
amb el sostre del menjador,
poder avisar a l’ajuntament o a
qui correspongui per tal de que
es solucioni de forma
immediata).

-

B. En el cas d’informació, per
poder informar a les famílies de
forma ràpida i eficaç, per
exemple, de les diferents festes
i activitats que es realitzen
durant l’hora de menjador, dels
menús mensuals, etc.

A l’igual que el curs passat,
s’estableix enviar les
“informacions varies” via grup
de watsapp a través del grup de
delegats, informar mitjançant
cartells que es penjaran a la
vitrina de l’escola, a través de
les xarxes socials i intentar
arribar al màxim de famílies
possible per tal de que tothom
estigui assabentat de totes les
activitats que es duen a terme
a l’hora de menjador. Fer
arribar el missatge de que a
l’hora de menjador, no només
mengen, aprenen i fan moltes
més activitats.
4.Realitzar visites no programades al
menjador per tal de valorar l’espai i si
és convenient, notificar qualsevol
millora oportuna que es pogués dur a
terme per tal de millorar el
funcionament diari. Alhora, aprofitar
aquestes visites no programades per
fotografiar l’espai i poder mostrar als
pares i mares les diferents
manualitats/projectes que s’estan
duent a terme durant el curs.

•
1)
2)
3)

4)

•
1)
2)
3)

5.Intentar fer créixer la comissió de
menjador amb nous membres.
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
Valoració CASAL D’ESTIU
• EXTRAESCOLARS 2017-2018
Augment del 40% de les inscripcions
1) Hi ha EXTRAESCOLARS noves que
3 alumnes con necessitats educatives especials
començaran a l’octubre, Robòtica ,
amb suport d’un monitor (María José).
Rítmica para P5, Batuescola per
L’Enquesta de valoració han donat una valoració
primària, iniciació esportiva per a p3 i
molt positiva a les excursions, piscina i tallers
p4.
realitzats. En general la valoració és molt positiva
2) Berenar: No es pot berenar a les zones
No es realitzaran casals de Nadal ni Setmana
comuns dins de l’escola. Només els
Santa per ser deficitaris.
alumnes que facin activitats a segona
hora al porxo de p5. A la pista es pot
EXTRAESCOLARS 2016-2017
berenar.
SUBVENCIÓ D’esports 950€
3) A data d’avui no hi ha llista d’espera.
EMPRESA D’EXTRAESCOLARS APORTA 1097,05€
4) Hi ha 280 alumnes inscrits.
DESPESA QUE HA ASSUMIDO L’EMPRESA
5) Impagats: Els alumnes amb deutes
D’EXTRAESCOLARS
pendents d’anys anteriors no podran

-

MATERIAL ESPORTIU 659€
ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DELS ALUMNES
1018,50€
- DVD D’EXTRAESCOLARS 726€
- REGAL A LES FAMILIES 500€
4) S’ha assumit alumnes de NEE reduint ratis però
sense tenir un monitor especial. Es necessita
suport per part de l’AMPA o les famílies per saber
qui paga aquest monitor extra per futurs cursos.

iniciar extraescolars aquest curs.
6) Infants amb NEE. Es debat com es pot
fer. Quan hi hagi algú cas concret
l’empresa d’extraescolars farà un
pressupost del que costaria una
monitora d’educació especial i es
valorarà l’aportació de la família i
l’ampa per cobrir el cost del monitor.

COMISSIÓ FORMIGA TREBALLADORA
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
La comissió centra l’activitat del curs en una Aquest curs alguns membres de la
matinal que es realitza el 22 d’abril.
comissió es donen de baixa per manca
La darrera setmana abans de Nadal es de temps.
comença a enviar massius, wattssaps i Cal veure si s’afegeix més gent.
enganxar cartells per recollir propostes de La idea és poder organitzar una
cara a la matinal de treball.
matinal de treball cap a la primavera
Es demana a direcció que ho transmeti al recollint propostes al llarg del curs,
claustre perquè els mestres ho treballin a dels infants, familiars i mestres.
l’aula.
Al mes de març es recullen les propostes i es
trien algunes del que es poden assumir.
Es
busca
un
grup
de
persones
col·laboradores, i es crea un equip de treball
de 14 persones.
Es fa instància a l’ajuntament perquè ens
deixin materials.
I es demana a l’escola que ens deixi l’equip de
música i pales i galledes dels infants.
Es consensuen amb direcció les accions.
Els alumnes de 6è demanen posar una
parada, per vendre pastissos i manualitats el
mateix dia de a matinal.
El 22 d’abril es fa la MATINAL A LA BRASA, en
la que a mig matí es convida als participants a
fer un pintxo de botifarra, xistorra... a la
brasa, amb refrescs.
Participen unes 80 persones entre famílies i
infants.
Es fan les següents feines:
- Pintar menjador i paret P3 i P4
- Vestuaris:
pintar
portes,
netejar
penjadors, baixar pilotes
- Neteja de desguassos: entrada AMPA,
PISTA, Anselm Clavé, Pati P3-P4, I PATI
DE SORRA
- Instal·lació de travessers de contenció
al voltant de la pista
- Arranjament de jardineria: entrada

AMPA, i jardí GRADES
- Pintar barana
- Xarxa sorral P3-P4
- Pintar papallones
I com sempre... deixem la
empremta al MUR DE LA FORMIGA

nostre

TRESORERIA
MEMÒRIA 16/17
Ingressos AMPA curs 2016-2017
Botigueta
627,00
Quota AMPA
5247,00
Extraescolars
1271,50
Loteria
540,00
Subvencions
950,00
Canguratge reunions
90,00
Vendes videos Nadal i altres
213,00
Festes
787,30
Total
9725,80
Despeses AMPA curs 2016-2017
Botigueta
Extraescolars
Assegurances
Canguratge reunions
Filmació Concert de Nadal
Altres
Adaptació P3
Formiga
Telèfon
Festes
Total
Estat de comptes
Saldo final 15/16
Resultat 16-17
Saldo final 16/17

PROPOSTES 17/18
Proposta de pujar la quota de l’AMPA de 22 a
25 € per família. Es portarà a l’assemblea.

648,81
621,57
370,66
864,28
490,00
685,90
1920,60
428,13
231,17
4206,98
10468,10

9301,86
-742,3
8559,56

PROJECTES CONSOLIDATS A L’AMPA
 Gravació en video del concert de Nadal
 Contractació de 2 monitores per col·laborar amb les mestres tutores en el
procés d’adaptació de P-3.
 Canguratge reunions de cicle i de final de curs.
 Col.laboració econòmica amb la festa de 6è.
 Venda de botigueta.
 Venda de loteria.
 Membre de la PAC (Plataforma d´Ampes de Cerdanyola), contra les retallades

en educació.
 Representació al Consell Escolar. Eleccions al Consell Escolar.
COMISSIÓ COMUNICACIÓ
MEMÒRIA 16/17
PROPOSTES 17/18
L'objectiu d'aquesta nova comissió es vetlla
La Cata i l'Ignasi tenen moltes idees i
per que les activitat externes i la comunicació ganes que mitjançant la comunicació i
interna de l'AMPA millori.
el diàleg les iniciatives
de l'AMPA arribin ben lluny i que a la
En aquest sentit hem treballat:
vegada els nostres infants tinguis un
Actualització de la web.
millor servei a l'escola i amb les
activitats extraescolars.
Activació d'un
Si teniu algun dubte com no ens
perfil professional del l'Ampa al facebook.
podeu enviar un correu o deixar un
Activació d'un perfil professional de Twitter.
comentari a xarxes.
Regularment publiquem totes les activitats
Si algú té material per pujar o vols
de l'AMPA ja siguin vídeos, fotos o
enviar-nos fotos i comentaris ho
comunicats.
poden fer en aquesta adreça
Em treballat per la homogeneïtzació de la
comunicació externa com per exemple els
infoampaturodeguiera@gmail.com
cartells.
S'ha creat una tenda per a la botiga
de Facebook de l'AMPA.
Un dels nostres lemes es que ningú no
S'ha renova el document de benvinguda als
es quedi sense rebre informació de
nous pares i mares que l'escola reparteix.
primera mà.
Actuem també com a bústia de suggerè
ncia de pares i mares que segueixen les
xarxes socials i transmeten les seves
inquietud.
Som presents a totes les reunions i juntes per
ajudar a la transmissió de la informació i per
captar de primera mà de tot el que succeix a
l'escola i a l'ampa

