Resum d’actuacions
AMPA 2017-2019

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’AMPA som una associació sense afany de lucre formada per pares i mares
d’alumnes del centre amb una missió: contribuir a la millora educativa de la nostra
escola col·laborant de forma activa i dialogant amb la comunitat educativa.
Us deixem amb un resum de les actuacions dutes a terme al llarg d’aquest passat curs.
Què fem?
Actuem d’interlocutors entre les famílies, l’equip directiu i el professorat.
Canalitzar la veu de les famílies en la comunitat educativa col·laborant-hi amb entesa.
Administrar i gestionar els recursos que entre tots els associats aportem per organitzar
activitats i serveis (menjadors escolars, activitats extraescolars, servei d’acollida,
casals…).
Col·laborem amb projectes educatius dins dels horaris lectius com la biblioteca, l’hort, el
pati, etc
Formem part i participem del Consell Escolar i del Consell Escolar Municipal.

Actuacions curs 2017-2018

▪

L’AMPA ens hem organitzat per comissions que treballem transversalment entorn els
diferents àmbits educatius i també de lleure per donar un cop de mà en tot allò que té
relació amb la participació activa en el procés educatiu dels nostres infants.

Les comissions són:
COMPTABILITAT
MENJADOR
COMUNICACIÓ
EXRTRAESCOLARS I CASALS
FESTA DE LES ESCOLES
FESTA FI DE CURS
JURÍDICA
▪

▪
▪

ESCOLA MOBILITAT
ESPAI FAMÍLIES
CONSELL ESCOLAR
FESTES
MERXANDATGE
INFRESTRUCTURES I PATI

Renovació del conveni amb Temps Teu per la gestió de:
o espai d’Acollida
o extraescolars
o casal de setembre
o casalets de festius i dies de lliure disposició
Contractació del bibliotecari del centre i activitats i tallers entorn de l’espai de biblioteca
Reedició de productes de marxandatge i activitats de promoció:
o Samarretes
o Cantimplores
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o Portanetrepans (fets a una entitat social)
o Calendari 2018 (NOVETAT)
o Rifa de Nadal
o Paradeta per Santa Cecília
Finançament i propostes per a l’espai famílies de l’escola:
o 1 de desembre: Presentació del projecte de Coeducació. Espai per compartir
recursos i atendre preguntes i inquietuds de les famílies de l’escola.
o Divendres 23 de febrer a les 17h: Què és l’optometria? a les 16.45h. A càrrec de
Marta Codina.
o Divendres 16 de març a les 16.45h: Ets digital… sigues intel·ligent . A càrrec de
Mariona Grané. A la sala d’actes de l’escola.
o Divendres 4 de maig: contes per alliberar emocions. Com ajudar al teu fill o filla
a projectar les seves emocions sense bloqueigs. A càrrec de Mirari Bolumburu
(http://mirarionlinecoach.com/)
o Divendres 1 de juny: xerrada a càrrec de Carmen Inarejos (EsBiosfera), títol
encara pendent de definir, però anirà al voltant de com gestionar les rabietes
(http://carmeninarejos.com/).
Finançament i propostes de millora a l’espai del pati de l’escola
o Estructures en Bio-construcció
Participació a festes de l’escola
o Benvinguda als infants de P3
o Santa Cecília
o Castanyada
o Santa Llúcia
o Carnaval
o Festa final de curs
Participació a la Festa de les Escoles de Cardedeu
Organització conjunta amb les AMPA/AFA de les escoles Can Manent, Germans
Corbella i les Aigües i suport de l’ajuntament del casal d’estiu
Formem part activa de la plataforma A Cardedeu en bici i a peu (guanyadora del premi
de la FaPaC 2017)
o Treballem per la peatonalització del carrer d’entrada de l’escola
Hem format part de la comissió ciutadana per als pressupostos participatius de
Cardedeu
Lluita d’escola per a evitar el tancament d’un P3 al nostre centre:
o Reclamacions i reunions amb Serveis Territorials
o Reclamacions al Síndic de Greuges
Impulsors i membres actius de la plataforma A Cardedeu 10, per la defensa de les 10
línies de p3 al municipi i que actualment està constituïda per a membres de totes les
escoles de Cardedeu
Difusió de les nostres activitats via:
o Web
o Butlletí
o Representants d’aula
o Facebook
o Twitter
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Actuacions curs 2017-2018
▪

▪
▪
▪

▪
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▪
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▪
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Pròrroga del conveni amb Temps Teu per la gestió de:
o espai d’Acollida
o extraescolars
o casal de setembre
o casal de setmana Santa
o casalets de festius i dies de lliure disposició
Canvi de gestoria
Contractació del bibliotecari del centre i activitats i tallers entorn de l’espai de biblioteca
Reedició i venda de productes de marxandatge i activitats de promoció:
o Samarretes
o Cantimplores
o Portanetrepans (fets a una entitat social)
o Calendari 2019
o Rifa de Nadal
o Paradeta per Santa Cecília
Finançament i propostes per a l’espai famílies de l’escola:
o 1 de desembre: Presentació del projecte de Coeducació. Espai per compartir
recursos i Dimecres 12 de desembre a les 17h: “Nens valents, nenes
cuidadores. Eduquem en igualtat?” en el marc del projecte “Cardedeu Coeduca”
a càrrec del col·lectiu Fil a l’Agulla
o Dimecres 16 de gener de 2019 a les 17h: “El bullying, una responsabilitat de
tothom” en el marc del projecte “Cardedeu Coeduca” a càrrec del col·lectiu Fil a
l’Agulla
o 28 de març: Una comunicació on tots aportem. A càrrec d'Alícia Manuel
Finançament i propostes de millora a l’espai del pati de l’escola
o Espai de música
o Ambients
Participació a festes de l’escola
o Benvinguda als infants de P3 >> Al Mas de Sant Hilari (NOVETAT)
o Santa Cecília
o Castanyada
o Santa Llúcia
o Carnaval
o Festa final de curs
Participació a la Festa de les Escoles de Cardedeu
Formem part activa de la plataforma A Cardedeu en bici i a peu (guanyadora del premi
de la FaPaC 2017)
o Treballem per la peatonalització del carrer d’entrada de l’escola
Hem format part de la comissió ciutadana per als pressupostos participatius de
Cardedeu
Impulsors i membres actius de la plataforma A Cardedeu 10, per la defensa de les 10
línies de p3 al municipi i que actualment està constituïda per a membres de totes les
escoles de Cardedeu
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Difusió de les nostres activitats via:
o Web
o Representants d’aula >> WhatsApp
o Facebook
o Twitter
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