PROJECTE AMPA CURS 2021 - 2022
Línies d’actuació generals:
amb les FAMÍLIES:
- Enfortir la iniciativa AMPA Oberta, com a eina per donar a conèixer què és i què
fa l’AMPA, recollir dubtes i inquietuds i per tal de donar major visibilitat a l’AMPA
i possibilitar el contacte directe amb les famílies.
- Conèixer les necessitats de les famílies i buscar com donar resposta, considerant
els efectes econòmics, pedagògics i digitals que ha deixat la situació post
pandèmia.
- Promoure activitats que fomentin el coneixement i el contacte entre les famílies,
aprofitant la relaxació de les restriccions, amb esdeveniments al solar fent
confluir els nivells familiars, escolars i comunitaris. Algunes idees: el Mercat
d’intercanvi i l’elaboració d’una borsa d’habilitats de mares i pares.
amb l’ESCOLA:
- Promoure una major interacció entre tots els membres de la comunitat
educativa.
- Crear i enfortir el vincle amb la nova direcció; posar-nos a la seva disposició
oferint el nostre coneixement i recursos propis de l’AMPA, i reconeixent els
nostres espais de participació corresponents.
- Establir conjuntament una estratègia reivindicativa per una escola pública de
qualitat, incloent, entre altres qüestions, les constants retallades d’hores de
suport a necessitats educatives especials.
amb el BARRI:
- Reactivar la Plataforma Transformem per a reivindicar que el solar de davant de
l’escola es converteix en una zona verda, tal i com s’ha compromès l’Ajuntament.
- Promoure accions per exigir que el solar, mentre no sigui una zona verda, estigui
net, més tenint en compte que ara mateix és un espai que s’utilitza com a pati.
- Participar activament a la plataforma del barri Defensem l’Escola pública per tal
de convergir amb altres entitats del territori en la defensa d'una escola pública
de qualitat.
- Enfortir la participació de l’AMPA a la proposta Revolta Escolar per reclamar
espais pacificats de trànsit.
Gestió INTERNA:
- Redefinir la relació contractual amb Fundesplai i millorar les condicions laborals
de la Mari Carmen (treballadora de l’AMPA)
- Elaborar el Pla de Comunicació de l’AMPA
- Millorar les qüestions de transparència en relació a les diferents activitats i
actuacions de l’AMPA.
- Adequar la realitat de l’AMPA a la normativa actual de Protecció de Dades.
- Assegurar i consolidar els diferents espais de participació interna de l’AMPA, com
són les juntes mensuals i els espais de coordinació de les comissions.

Projectes i activitats de les comissions:
BIBLIOTECA I AUDIOVISUALS:
- Compra de llibres per a les biblioteques d’aula
- Reactivació del Club dels Superlectors
- Club de lectura
- Tasques biblioteca escola
- Taller de còmic per a cicle mitjà
- Contacte periòdic amb la Comissió de Lingüística.
CASALS:
- Exploració d’ofertes para casals d’aquest curs 2021-2022
- Seguiment dels casals del curs
CIÈNCIES i TECNOLOGIA:
- Amb l’escola: Presentar-nos a la nova Direcció, explicar coses que hem fet i que
podem fer. Compartir opinió i debat amb nova direcció sobre: software propietari
vs. open/lliure; Google Classroom i alternatives/pros-cons. Validar si estem
oberts a futures col·laboracions FabLab o similars. Suport amb gestió
d’equipament informàtic si ho requereixen.
- Projectes: Proposta d’idees tecnològiques per la Carta als Reis. Ampliació
“pájaros en la nube” amb intel·ligència artificial i càmera. Presentació de projecte
de globus a l’estratosfera a la fundació Ibercivis.
- A nivell intern d’AMPA: implementació de Discord com a eina de comunicació
interna. Col.laboració amb les altres comissions.
COEDUCACIÓ:
- Post a xarxes per a visibilitzar les violències masclistes i estereotips de gènere.
- Abans de Nadal: Mail amb llista per regalar joguines no sexistes.
- Formació afectivo sexual per 5e i 6e (pendent curs 20/21)
- Taller en relació al 25N, dia contra la violència masclista (1er-6e)
- Activitat en relació al 8M, dia de la dona (al solar)
- Taller amb cicle infantil: experiment sobre els estereotips en els rols laborals.
- Proposar activitat taller estereotips amb cicle infantil, recomanar material.
- Sant Jordi: Mail amb llistat amb llibres igualitaris i valorar la possibilitat de
muntar una paradeta de llibres amb valors. Col.laborar amb SantMartistes en
l’’obra de Sant Jordi.
- Participar amb el claustre a les jornades del programa d'igualtat.
COMUNICACIÓ:
- Posar en coneixement de les famílies les diferents informacions de l’AMPA i les
seves comissions.
- Gestió del canals de comunicació de l’AMPA: novetat compte a Instagram
- Organització i coordinació de la comunicació interna de l’AMPA.
EXTRAESCOLARS:
- Coordinació d’extraescolars del curs 2021-2022
- Organització del casalet de juny.
- Confirmació d’extraescolars per al curs 2022-2023 amb proveïdors i
inscripcions.

MENJADOR I LLEURE:
- Enquesta famílies sobre menjador i lleure (percepció d’àrees de millora i
expectatives).
- Proposta: “Taller carmanyola saludable”.
- Reunió trimestral amb Coordinació de menjador i temps de lleure
- Realitzar regularment àpats a l'escola per poder fer seguiment dels menús i la
dinámica del menjador.
SANTMARTISTES:
- Preparació del II concert de mares-pares.
- Preparació de l’obra de Sant Jordi, col.laborant amb Coeducació.
- Projecte conjunt de concerts amb Can Ricart i Festes del Barri.
- Reunions amb el claustre per participar d’activitats musicals dins de l’escola.

NECESSITEM SER MÉS!!!
- cal pensar què fem amb la comissió, grup o persona de Festes! tenint en
compte les dificultats de les conseqüències de la pandèmia, és imprescindible
que trobem una manera d’assegurar que, en la mesura de les possibilitats, les
festes tirin endavant.
- no hi ha ningú a Escola de famílies i Defensa de l’Escola pública
- falta gent a Casals, Extraescolars, Patis,… bé i a totes una mica
- Convivència és una comissió que de moment no s’està organitzant ja que faltaria
la col.laboració amb l’escola, però segur que si som més tindrem més força.

