MEMÒRIA D’ACTIVITATS AMPA CURS 2020 - 2021
El 2020-2021 va ser un curs força excepcional. L’inici de curs va estar condicionat per la
situació COVID i les seves conseqüències en la relació escola-famílies. Entre altres, un
grup de famílies de l’escola es va posicionar en contra de la proposta organitzativa i de
funcionament de l’escola.
Aquest fet va condicionar gran part de les actuacions de l’AMPA durant el primer
trimestre de l’any passat, que es va centrar en la relació i comunicació
direcció-escola-famílies. Les mancances en la comunicació d’aquesta relació ja eren
evidents per l’equip de l’AMPA des de fa temps, però la nova situació de polarització les
va posar en evidència.
Activitats generals:
-

-

-

-

-

-

Abans i durant l’inici de curs: reunions amb el grup de famílies contra la barreja
(individuals i col·lectives), per una banda, i amb la direcció de l’escola per l’altre,
buscant punts d’enteniment i aproximació entre ambdues parts. L’AMPA va
intentar tenir una posició neutral i conciliadora en aquest conflicte, amb poc èxit.
Assemblea de l’AMPA el 10 de desembre, la primera amb format telemàtic.
Aquest repte es va superar amb èxit. El conflicte entre la direcció i una part de les
famílies va centrar una part important de l’Assemblea, com així també la ajuda
económica per les festes de sisè, que va derivar en la realització d’un referèndum
al tercer trimestre.
El seguiment i la interlocució periòdica amb l’escola es va centrar en la qualitat
de la comunicació escola-famílies, realitzant tallers regulars entre l’equip directiu
i l’equip de coordinació de l’AMPA amb una facilitadora externa del Consorci.
Moltes de les habituals festes de l’escola es van veure cancelades per la “nova
normalitat” i les restriccions, que van tancar les portes de l’escola a les famílies.
Tot i així, vam poder reivindicar el dia de la dona l’11 de març a l’espai
Transformem amb pintades de mans al mur i sortida de la Tina. També vam
poder celebrar Sant Jordi, el 23 d’abril, sempre a fora de l’escola i a l’espai
Transformem, amb photocall i pintades de roses al mur. Ambdues festes van tenir
una bona recepció i van evidenciar la necessitat de retrobar-nos com a comunitat
educativa.
Durant el tercer trimestre vam poder portar a terme un projecte força esperat
per aquest equip: l’AMPA Oberta. Es tracta de muntar una petita parada a la
porta de l’escola (una taula i algunes cadires) i facilitar que les famílies s’hi
acostin per recollir inquietuds, ganes de participar. Va ser des d’aquest format on
vam realitzar el referèndum per prendre una decisió sobre l’aportació econòmica
de l’AMPA a les festes de sisè. El resultat del referèndum va ser que es faria una
aportació de 500€ per curs.
També vam intentar millorar la comunicació amb les famílies sobre el què, el com
i el perquè de les activitats de l’AMPA a partir de l’enviament quinzenal d’un

email informatiu. Aquesta és una activitat que no s’ha acabat de consolidar, i un
clar repte de cara als propers anys.

Activitats de les comissions:
-

-

-

-

-

-

BIBLIOTECA i AUDIOVISUALS: Compra de llibres per a cicle infantil (regal que
es van trobar a l'aula quan van tornar de les vacances de Nadal. Taller online de
còmic per a les classes de grans (4t i 5è).
CASALS: Gestió i seguiment dels casals del curs 2020-2021 amb roller green.
Enquesta de satisfacció del Casal del curs.
COEDUCACIÓ: Taller afectivo-sexual als alumnes de 6è. Sessió de sensibilització
en coeducació al claustre. Xerrada sobre educació afectivo-sexual a la comunitat
escolar (Impartida per Cultivant Igualtat). Promoure la participació de l'escola al
programa municipal: Escoles per la Igualtat i la diversitat (l’escola està
participant aquest curs en el programa).
CIÈNCIES i TECNOLOGIA: "Remix the school" en col·laboració amb el FabLab
BCN, amb grups de Grans (4t i 5è). Tractament de residus alimentaris per
reciclatge i generació de nous materials. Presentació d'oportunitat projecte
"TEC-LA", també amb el FabLab BCN. Es tractava d'un projecte
d'investigació-acció i co-creació d'una durada de 3 anys i que tindrà com a
resultat metodologies, eines, continguts i recursos per a la comunitat educativa.
Finalment es va renunciar a la participació de l'escola per la incertesa de la
situació amb canvi de direcció. Pájaros en la Nube té com a objectiu
monitoritzar la fauna insectívora a tot el país. L’Escola Sant Martí va ser
seleccionada entre d’altres 100 escoles a Espanya per a posar el niu. Dit això, no
s’han detectat ocells al niu.
COMUNICACIÓ: Va donar a conèixer les diferents informacions de l’AMPA i les
seves comissions. Gestió del canals de comunicació de l’AMPA. Organització i
coordinació de la comunicació interna de l’AMPA.
ESCOLA PÚBLICA: Participació periòdica de les reunions al barri de la
plataforma Defensem l’Escola.
EXTRAESCOLARS: Coordinació d’extraescolars del curs 2020-2021. Adaptació a
les mesures que han anat canviat al llarg del curs degut a la pandèmia.
Organització del casalet de juny. Confirmació d’extraescolars per al curs
2021-2022 amb proveïdors, establiment d’una nova extraescolar (volei) i
inscripcions.
MENJADOR I LLEURE: revisió amb la direcció del contracte amb l’empresa, tot i
que finalment el concurs de licitació va quedar aplaçat.
PATIS: Cura de l'hort, neteja de picapedrers (canteros) i condicionament de les
plantes.
SANTMARTISTES: Obra Sant Jordi en format virtual

