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INTRODUCCIÓ 
Estimades famílies, 

El passat 19 de novembre es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària d’aquest curs. 

Aquest any vam apostar per un nou format, diferent, amb la intenció de fer més participativa 

l’Assemblea i tenir la possibilitat de que tothom pogués dir la seva. Per tal de que pugueu llegir 

aquest document amb propietat i en el context adequat us fem un petit resum de com es va 

desenvolupar l’Assemblea i amb quin ànim es va celebrar. 

Desprès de presentar l’estat de comptes de l’AMPA, amb una breu explicació de les activitats 

fetes per cada Comissió, i la presentació i aprovació per unanimitat del pressupost per a aquest 

any, vam començar un debat sobre quatre qüestions plantejades per l’AMPA: 

 

Inspirat en l’experiència “Cafè del món”, aquest debat es va organitzar en quatre taules on 

tothom podia participar lliurement. Cadascú dels assistents escollia una taula que trobés 

interessant i hi participava del debat durant 10 minuts. Passat aquest temps, tots els assistents 

eren convidats a canviar de taula i debatre sobre alguna altra qüestió. A cada taula hi havia paper 

i retoladors per anar deixant constància de les idees sorgides.  

Va ser una trobada distesa on es va crear un ambient de treball molt positiu, constructiu i amb 

moltes ganes per millorar l’escola. 

A continuació trobareu totes les aportacions fetes, que llegim sempre en positiu perquè el 

nostre interès és sempre treballar per construir un món i una escola millor. Algunes de les 

afirmacions, opinions o idees que recollim en aquest document fan referència a temes que en 

aquests moments estan o ja han estat abordats per AMPA i escola, d’altres ens animen a encetar 

nous projectes no desenvolupats encara, però en un exercici de transparència volem compartir 

aquestes reflexions tal i com es van expressar. 

En cap cas es tracta d’un recull de fets contrastats, sinó d’opinions compartides i posades a 

disposició de tothom qui vulgui treballar per millorar.  
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Com gestionar i/o millorar els serveis oferts? 
 Donar resposta ràpida a les incidències o consultes de les famílies 

 Nova via de comunicació de les famílies amb l’empresa 

 Identificar l’interlocutor/a per aconseguir reforçar la manca de resposta per part 

d’Àmbit 

 Formació de les monitores? 

 Ràtio monitor/nen massa alts (Menjador i extraescolars). Reconegut pels monitors que 

no donen l’abast 

 Transparència cobraments (75% vs 100%). Full explicatiu 

 Reunió amb pares. “Vols saber què fa el teu fill a l’hora de menjador?” 

 Formació dels docents d’extraescolars? Mínim de requisits per fer classe? 

 Llibreta 

 Que els pares puguin venir personalment i per sorpresa. O venir a fer de monitor algun 

dia 

 Seguiment correu 

 Que la persona de contacte fixe de les famílies estigui a consergeria per més 

accessibilitat de les famílies (i no amagats a la cuina) 

 Monitors patis? 

 Com solucionar conflictes en el pati del menjador? 

 Professionalitzar el servei. Formació de les monitores. 

 No monopolitzar tots els serveis en una mateixa empresa 

 Millorar la qualitat de les extraescolars que es fan al migdia, concretament la de teatre 

té una qualitat molt baixa. Formació qualificada. 

 Recerca d’altres empreses que compleixin el contracte (ràtios, etc...) 

 Buscar una empresa amb un projecte eduactiu més ferm 

 Formació  a les monitores de menjador, tant per proposar activitats al pati del 

menjador com a conflictes 
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Com podem contribuir al projecte educatiu de l’escola? 
 

 

 Ajuda amb la web 

 Crida als pares 

 Com podem establir ponts família-escola? No pot ser “flor d’un dia” 

 Aportar especialistes que enriqueixin el projecte educatiu de l’escola. Siguin 

contractats o pares/mares. 

 Oferim “coses”, poques i concretes. Més fàcil que l’escola ho entomi 

 Buscar als pares per feines especialistes 

 AMPA + profes = una bona suma 

 Intercanvis 

 Aprendre a aprendre 

 Comissions mixtes mestres i pares 

 Més info dels projectes de l’escola. La informació no arriba. Connectar primària amb 

infantil. Vermuts 

 Demanar pares voluntaris per tasques concretes, per exemple la web. 

 Per educar un nen cal tota la tribu 

 Explotar i lligar l’entorn 

 Amb remanent econòmic 

 Formar, donar eines de resolució de conflictes amb activitats pràctiques  guiades per 

professionals 

 Per què no sé què està estudiant la meva filla? 

 Escola de pares 

 Recolzar discurs pedagògic de direcció que aposta per ambients 

 Veritables espais d’aprenentatge. Superar espais taula+cadira 
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Quins projectes podem finançar des de l’AMPA? 

 

 Bicicletes al cole! 

 Una llum a la porta de l’escola 

 Ajuda beca menjador. Famílies amb canvis de situació econòmica un cop ja concedides 

a començaments de curs. A tothom li pot passar! 

 Música. Compra d’instruments d’acord amb l’escola 

 Bústia de suggeriments 

 Carpa pati gran aprofitable per nens i pares/mares 

 Autofinançament futur de projectes 

 Projectes audiovisuals 

 Sonorització del gimnàs 

 Enquesta online de propostes per invertir remanent 

 Pàrking bicis i patinets. Buscar espai! 

 Magatzem per l’AMPA 

 Posar pega a les retallades 

 Tornar excedent a les famílies de l’any anterior (beques menjador?) 

 Allargar les quotes dels projectes perquè durin més temps 

 Projecte/guardiola finançada pels pares/mares i no pel remanent 

 Activitats a l’escola pels dies de lliure elecció per ajudar a la conciliació 

 Cinc projectes per presentar a l’escola 

1. Becar a les famílies amb beca menjador per la Festa del Lola 

2. Becar extraescolars 

3. Contractar especialista o monitor per ajudar els professors 

4. Una llum a la porta de l’escola 

5. Preguntar a l’escola en què invertiria 
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Com es pot fomentar i millorar la participació de les famílies? 
 

 

 L’AMPA és un gueto? 

 Ojo amb els comportaments no exemplars 

 Enquesta de satisfacció de les activitats de l’AMPA i suggeriments? 

 Malparlar és fàcil 

 Si som usuaris podem acabar sent voluntaris 

 Una bona feina/activitat de l’AMPA pot fer venir més gent a participar 

 Xerrades: 

o No assistència per horari? 

o A partir de les 18:00 millor? 

o Dos torns? 

o Alternar horaris? 

 Demanar a les famílies quines activitats i horaris interessen potser fent servir el 

mètode d’aquesta assemblea? 

 Calendari a la web amb les activitats del mes 

 Saturació de la comunicació 

 Planning setmanal 

 Estem escoltant? Hem preguntat? 

 La comunicació és unidireccional 

 Identificar a la gent i a quina comissió estan amb fotos 

 Cursa 

 Impulsemos el GELA 

 Mensajes cortos, si es largo no lo mires 

 AMPA i direcció més en línia. La informació del cole més oberta a les activitats de 

l’AMPA 

 Muntar més reunions participatives amb dinàmiques i menjar 

 Espais de joc pels nens durant l’activitat fomenta la participació dels pares 

 Canal delegats és bona cosa 

 Explicar bé què és l’AMPA 

 Enviar documentació AGO abans a totes les famílies 

 Fer inventari de pares de l’escola (professions, habilitats...) per saber a qui recórrer en 

certs moments. 

 

 


