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Hola famílies! 

Ja fa dos anys que ens van passar el testimoni des d’una junta sortint 
que havia treballat de valent per al nostre col.legi, el Granés. Dos 
anys ja… En aquell moment les meves companyes de Junta em van 
escollir com a presidenta, paraula que llavors veia com a molt gran i 
grossa… I ara és l’hora de que jo passi el testimoni.  

Ha estat una etapa fantàstica. He après un munt i he trobat persones 
en el camí extraordinàries. He conegut millor el col.legi i l’equip que 
tira endavant un projecte gran i molt engrescador al que des d’aquí 
demano que hi depositem tota la nostra confiança i hi volquem la 
nostra col.laboració, perquè els nostres infants sempre hi surtiran 
guanyant. 

Diuen que una AMPA forta fa un col.legi fort. És així. I he descobert 
tota la dimensió d’aquesta màxima treballant des de dins. La 
implicació de les famílies és vital pel desenvolupament d’un projecte 
educatiu que vol infants feliços i amb recursos per aprendre, per 
resoldre, per interactuar, per connectar, per assolir competències que 
els permeti adaptar-se a un entorn en continu canvi. Els canvis fan 
por, però amb recursos podem afrontar millor els reptes que la vida 
ens presenta. Reptes que ens fan créixer i aprendre. 

Vull donar les gràcies, moltíssimes gràcies, a l’equip directiu, sempre 
amb les portes obertes i amb una actitud propera que fa impossible 
no entendre’s i voler ser-hi per col.laborar en el que faci falta; a les 
noies de l’antiga junta que han volgut acompanyar-nos en aquesta 
encara actual però que a partir del 26 d’abril deixarà de funcionar per 
deixar pas a un equip renovat. La “vieja guardia”, tal i com jo les 
anomeno amb tot el meu carinyo, han aportat una experiència i una 
visió imprescindible. Vosaltres ja sabeu quí són. A més, han donat el 
seu recolçament i les seves hores de manera incansable, sabent que 
ja feia molts anys que col.laboraben amb d’altres juntes. Gràcies, 
moltíssimes gràcies, a tota la junta actual, que ha treballat colze amb 
colze apostant per tots els diferents projectes i activitats del cole. 
Noies, hem fet un bon equip. Moltíssimes gràcies! I també el meu 
agraïment a les famílies que estan col.laborant amb l’AMPA 



participant en activitats, venint a les reunions mensuals, 
representants d’aula, que aporten energia i moltes ganes de sumar. 

Marxo contenta. Hem aconseguit amb la feina de totes les 
components de la Junta fites importants: 

Ens hem adaptat a una nova fiscalitat que marca molt més les 
entitats sense ànim de lucre com la nostra;  

Hem establert convenis amb una empresa externa que organitza 
unes activitats extraescolars, una acollida i uns casalets que respiren 
l’aire del projecte del Granés i que estan sent referència a tot el 
municipi, doncs som l’única escola que els ofereix de manera 
continuada i sempre oberts a qualsevol infant, vingui d’on vingui;  

Hem creat un procediment de selecció d’empresa per al servei dels 
Casals d’estiu que vetlla per la qualitat d’aquests i per la 
transparència. El Casal d’estiu 2016 en va ser un exemple. 

Hem invertit moltes hores en crear plataformes que ens permeten 
comunicar-nos millor amb les famílies sòcies i donar visibilitat a la 
feina que fa l’AMPA. 

Hem ajudat a renovar la biblioteca del col.legi i tenim contractact un 
dinamitzador sòcio cultural que la manté activa, viva i al dia, amb 
una activitat extraescolar patrocinada per l’AMPA. 

Hem creat l’Espai Famílies i Educació que ofereix mitjançant tallers i 
xerrades eines i recursos per a l’educació dels nostres infants. 

Hem participat de foros i plataformes de la comunitat educativa de 
Cardedeu, integrant-nos-hi. 

Hem ajudat a consolidar una coordinadora d’ampa/afa de totes les 
escoles i instituts del municipi per compartir, crear sinèrgies i sumar 
forces. I des d’el principi totes les activitats que s’han dut a terme en 
el nostre col.legi han estat compartides a tota la comunitat, convidant 
a la participació i a la integració. 

Hem col.laborat i seguim fent-ho amb la comissió organitzadora de la 
Festa de les Escoles, integrant-la. 

Hem recolçat i continuem fent-ho de manera molt activa 
reivindicacions per una millora de la qualitat de l’educació pública. 

Participem de manera activa i integrativa amb la FaPac, que suma 
energies defensant els drets de les famílies a una educació pública de 
qualitat, laica, integradora… 

Hem lograt compromís per part del Departament d’educació a través 
de la FaPac perquè les famílies tinguin més paper en els processos de 
programació escolar. 



I amb les quotes de totes les famílies sòcies i amb d’altres accions 
que ens han permés recabar més ingressos –loteria de Nadal, Mercat 
Vintage, venda de productes de merchandising- hem patrocinat 
diferents projectes molt importants per al desenvolupament del 
nostre col.legi, com les biblioteques d’aula, l’hort d’infantil, material 
de jocs per al pati, etc. 

Crec que hem treballat… 

El 26 d’abril es portarà a terme l’Assemblea Extraordinària d’on 
sortirà la nova Junta. Passo el testimoni i encoratjo al nou equip que 
també estarà integrat per persones de l’actual Junta, fent que el 
traspàs sigui, com va ser el nostre, més senzill. Endavant, equip!. 

Us animo, famílies, a sumar-vos-hi, a col.laborar, a participar.  

El Granés sortirà guanyant. I com el Granés no hi ha res. 

Un petó molt gran i ens veiem pel col.legi. Gràcies per fer-me 
confiança. 
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