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Presentació
Si alguna cosa podem destacar d’aquest curs que estem a punt de tancar és l’efecte
devastador que les retallades en educació estan tenint en l’escola pública. Ha estat un curs
marcat per les accions reivindicatives (assemblees, concentracions, manifestacions, vagues,
etc.) on professionals i famílies hem unit veus i forces per fer sentir el clam per l’escola pública
i de qualitat.
A banda però, han estat moltes les activitats on l’AMPA ha dedicat esforços i recursos amb
l’objectiu d’integrar les famílies en la dinàmica escolar, ajudar a conciliar la vida familiar i
laboral i millorar l’educació que reben els infants.
Teniu a les mans la memòria de l’Associació de Mares i Pares de l ‘Escola Margalló relativa al
curs 2011-2012, us convidem a repassar amb nosaltres les diferents activitats que s’han dut a
terme durant aquests nou mesos.
Us volem agrair la vostra confiança, col·laboració i participació sense les quals tot el que
segueix no hagués tingut sentit.
Així mateix, volem reconèixer i agrair la col·laboració altruista de tot/es aquells/es pares i
mares que, ja sigui com a membres de les diferents comissions, com a delegats/des de curs o
com a voluntaris/àries en l’organització de les diferents activitats; han fet que tot hagi estat
possible.

La Junta Directiva de l’AMPA
Castelldefels, 31 de maig de 2012
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La Junta directiva
Com ja sabeu, la Junta directiva de l’AMPA la integren el president, el sots president, la
tresorera i el secretari. La seva funció és representar l’entitat i dirigir-la. Durant el curs, la Junta
ha estat en contacte permanent amb l’Equip directiu del centre amb el qual s’ha mantingut
una reunió mensual per avaluar el funcionament del centre, establir línies de col·laboració i
traslladar demandes, suggeriments o comentaris de les famílies de l’escola.

JUNTA DIRECTIVA
Nom i cognoms
Txema Navarro
Jordi Amatller
Mònica Cobos
David Uriol1

Càrrec
President
Sots president
Tresorera
Secretari

Nous estatuts
Aquest curs ha estat també un curs de canvis, vam estrenar el
curs amb nova presidència, sots presidència i secretaria i,
també, hem renovat els estatuts de l’associació. Després d’un
procés participatiu en què es va convidar a totes les famílies a
proposar canvis als estatuts, la passada assemblea del 31 de
maig va aprovar els estatuts que ens regiran d’ara endavant.
A banda d’adaptar l’associació al nou marc legal, el nou text
recull les peculiaritats de l’entitat i en millora el funcionament.
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Fruit de l’assemblea general del 31 de maig, el càrrec de secretaria passa a ser ocupat per l’Eva
Sánchez Ros
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Comissions de l’AMPA
Les comissions permeten repartir la feina de l’associació per temàtiques i així, poder dur a
terme el conjunt d’activitats que esdevenen durant el curs. Enguany hem comptat amb la
col·laboració de:

COMISSIONS
Montserrat Agea
Eva Sánchez
Isabel Martínez
Teo Molina
Cristina Ibáñez
Patro Rodríguez
Isa Román
Yolanda Jiménez
Maite Peñarrubia
Lara Caballero
Antonio Jiménez
Carme Marí
Sònia Montolio
Sònia Montolio (prov.)
Blanca Costa (prov.)
Laura Guilera

Menjador
Menjador
Extraescolars
Extraescolars
Extraescolars
Festes
Festes
Festes
Formació de pares
Formació de pares
Comunicació
Comunicació
Convivència
Coord. d’AMPA
Coord. d’AMPA
Comité ambiental

Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars esdevenen un instrument de conciliació de la vida familiar i laboral.
Al marge però, cal ressaltar la importància de que el contingut d’aquestes activitats segueixi les
línies del projecte educatiu del centre i que la diversitat i qualitat de les activitats allunyi
aquest servei del concepte “aparcament de nens/es”.
Pel que fa al tipus d’activitats, podem diferenciar entre els serveis d’acollida (servei de bon dia
i servei de retard), les activitats extraescolars pròpiament dites i els casals (Nadal, Setmana
Santa i estiu). Pel que fa a les activitats extraescolars, l’oferta definitiva d’aquest curs ha estat:
Activitats específiques
Ioga
Gimnàstica rítmica
Anglès
Teatre
Dibuix i pintura
Racó dels petitons

Esports
Esports (1r i 2n)
Esports (3r i 4t)
Esports (5è i 6è)
Iniciació a l’esport (P5)
Escacs (1r a 6è)
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Percussió
Patinatge

Pel que fa al nombre d’usuaris/àries, aquest ha estat:
Activitat
Ioga
Gimnàstica rítmica
Anglès
Teatre
Dibuix i pintura
Racó dels petitons
Percussió
Patinatge
Esports (1r i 2n)
Esports (3r i 4t)
Esports (5è i 6è)
Iniciació a l’esport (P5)
Escacs (1r a 6è)

usuaris/àries
14
14
7
-14
10
9
21 + 3 mares
18
21
22
9
--

L’AMPA, a través de la comissió d’extraescolars, ha estat en permanent contacte amb
l’empresa encarregada de les activitats extraescolars (Gestiva Sports SL) per supervisar i
coordinar el funcionament de les diferents activitats.

Servei de menjador
El servei de menjador és una altra de les eines de conciliació de la vida familiar i laboral. De la
mateixa manera que les activitats extraescolars al marge d’aquesta conciliació, el servei de
menjador ha de servir per garantir certs aprenentatges en la canalla com ara els hàbits
alimentaris saludables, el valor dels aliments, etc.
L’AMPA, com a responsable del contracte amb Gestmoni, SLU (empresa encarregada d’aquest
servei) ha mantingut reunions periòdiques amb els responsables de l’empresa per tal de
supervisar tant el funcionament del servei com el contingut dels menús.
A començament de curs, amb l’objectiu de garantir que el preu del servei no superés el màxim
establer per la Generalitat de Catalunya es van haver de negociar certs ajustaments en el
servei que van ser aprovats en l’assemblea general de socis.
Pel que fa al nombre d’usuaris del servei, la distribució ha estat la següent:
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SET.
16

2011
OCT.
NOV.
15
15

DES.
13

GEN.
15

5

FEB.
15

2012
MAR.
16

ABR.
16

MAI.

P4-P5
1R-2N
3R-6È
TOTAL

34
44
88
182

32
42
88
177

32
44
88
179

22
40
77
152

33
36
75
159

32
36
74
157

33
40
75
164

31
39
79
165

Servei de Biblioteca
Aquest curs s’ha fet realitat una vella aspiració de
l’AMPA, ampliar el servei i l’aprofitament de la
Biblioteca escolar.
Fins ara, la Biblioteca de l’escola estava disponible fora
de l’horari escolar els dijous a la tarda gràcies a la
col·laboració d’una mare voluntària.
Enguany, gràcies al conveni de col·laboració signat amb la Facultat de Biblioteconomia de la
Universitat de Barcelona, disposem d’una estudiant en pràctiques que manté la Biblioteca
oberta els dimecres des de la una del migdia fins les sis de la tarda.
Aquesta ampliació de l’horari permet que els/les alumnes usuaris/àries del servei de menjador
puguin aprofitar el temps lliure del migdia per llegir, estudiar, avançar deures o bé fer servir el
servei de consulta i préstec de la Biblioteca.
A més, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit per la lectura, els dimecres a tres quarts de cinc de la
tarda s’ofereix l’activitat l’hora del conte.

Convivència
L’AMPA participa també en la Comissió de Convivència de l’escola.
Aquesta comissió ha estat l’encarregada de la redacció de la Carta de
Compromís i, durant aquest curs ha estat treballant en l’elaboració del
Pla de Convivència del centre.
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Festes
A través de la Comissió de Festes es presta col·laboració en l’organització i el desenvolupament
de les diferents festes de l’escola (Castanyada, Cantada de Nadales, Carnaval, Sant Jordi, etc.)
A banda, enguany, s’han organitzat les següents festes des de l’AMPA:

Festa de la Xocolatada
Aquesta festa de benvinguda al curs es va
celebrar el 25 de novembre de 16.30 a 18.30
hores, durant la festa, a banda de la xocolata i
els melindros, varem poder gaudir d’animació
a càrrec de Gestiva Sports, SL.
A més, per primera vegada els alumnes van
col·laborar en la confecció de les pancartes
informatives de la festa.

Coral de mares, pares i mestres
Per primera vegada, coincidint amb la tradicional cantada de
nadales de l’escola, des de l’AMPA es va llançar la proposta
d’organitzar una coral de mares, pares i mestres. Gairebé 20
persones van acceptar el repte i van oferir a tots els assistents
“Joia en el món” de Händel.

Calçotada popular al Margalló
Com sabeu, la nostra escola gaudeix d’un petit
hort que conreen els nostres infants. Enguany,
per celebrar la collita de calçots, l’escola i
l’AMPA van organitzar una calçotada popular.
Més de 50 famílies de l’escola i també els
mestres van gaudir d’un dinar de germanor
on, a banda dels calçots, varem poder
degustar tot un bufet a base de plats
elaborats per les famílies.
A més, la canalla (i també els grans) van gaudir d’allò més amb els jocs gegants i l’animació i la
música.

7

Carnaval... els 101 dàlmates
Encoratjats per l’èxit de participació de la
cantada de nadales, varem tornar a convidar
les famílies a participar en una comparsa de
mares, pares i mestres per la festa de
Carnaval de l’escola. Des de l’AMPA es va
organitzar la compra dels materials per a les
disfresses i els assajos de les coreografies.
Més de 40 persones varen participar
d’aquesta divertida comparsa que també va
sortir a la rua infantil de la ciutat.

Sant Jordi... no va poder ser
Vist l’èxit de les anteriors crides, varem convidar a les famílies a
participar en un nou repte. Aprendre ball de bastons i fer-ne una
demostració durant la festa de Sant Jordi a l’Escola. Tot i la bona
predisposició de les 15 persones que s’hi van apuntar, el temps va ser
massa just per aprendre aquesta dansa i no es va poder fer la
demostració. Qui sap si l’any vinent...

Festa de la Primavera
El 8 de juny se celebrà la Festa de la
Primavera. Novament, varem apostar per un
berenar saludable a base de fruita fresca i
verdures. A més varem gaudir d’animació
infantil i, per primera vegada, de tallers
relacionats amb el medi ambient i la natura.
Aquesta ha estat una festa especial donat
que l’AMPA a comptat amb la col·laboració
d’alumnes de 5è que dins del taller de cuina
van ajudar a preparar el berenar i els de 6è que van col·laborar conduint els tallers per als més
petits. Tenim un bon planter de voluntaris i voluntàries!
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Formació de mares i pares
L’objectiu d’aquest pla és oferir a les famílies eines i recursos
per a l’educació dels infants. Enguany, el Margalló es va
oferir per acollir dues sessions d’aquest pla de les quals
només es va poder celebra una d’elles donat que la segona
es va suspendre per manca d’inscripcions.
Així, el dia 8 de març varem poder participar en el taller “Educar a casa. Com crear bons hàbits
alimentaris”

Comunicació
La comissió de comunicació ha dedicat molts esforços a
millorar i ampliar els continguts de la pàgina web de
l’AMPA. En concret, s’han creat nous apartats com el de
tradicions i festes i s’han ampliat continguts com ara la
informació de l’escola. Des del mes de gener, els menús del
menjador es poden obtenir a la pàgina web donat que ja no
es reparteixen en paper.
D’altra banda, durant el tercer trimestre s’han posat en
marxa els butlletins electrònics infoAMPA que pretenen
oferir informacions d’interès a les famílies de manera resumida. Una nova eina per acostar a
les famílies l’actualitat de l’escola i de l’associació.

Comitè ambiental
Enguany hem estrenat una nova secció a l’AMPA, el comitè ambiental que participarà en les
activitats relacionades amb el programa Escola Verda de l’escola.

Coordinadora d’AMPA
El fet de pertànyer a la Federació Coordinadora
d’AMPA de Castelldefels fa que membres de la nostra
associació assisteixin a les reunions periòdiques que
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organitza la federació. Aquestes reunions serveixen per rebre informació institucional (incloses
visites de personal i càrrecs electes de l’Ajuntament) així com per organitzar accions conjuntes
a nivell del municipi. Durant aquest curs des del Margalló s’ha col·laborat en el tradicional
intercanvi de llibres per la Diada de Sant Jordi.

Els delegats i les delegades
Els delegats i les delgades de curs són el primer nivell de l’AMPA pel que fa al contacte amb les
famílies. Gràcies a ells, la informació flueix en ambdues direccions (AMPA > Famílies i Famílies
> AMPA).
A banda de difondre les informacions de l’AMPA a les famílies del seu curs, els delegats i les
delegades assisteixen a les reunions mensuals amb la Junta i col·laboren en l’organització
d’activitats. En total, enguany hem comptat amb un total de 23 persones que s’han repartit
aquestes tasques. A tots/es ells/es moltes gràcies per al seva col·laboració!
Durant el curs 2011-2012 hem comptat amb la col·laboració de:

DELEGATS/DES
Sandra Ruiz Rodríguez
Irene Simal
Carme Marí
Pilar Abascal
Sílvia
Manoli
Cynthia Russo
Àngels Álvarez
Blanca Costa
Pilar Cuartero
Merche Achell
Inma Álvarez
Trini
Laura Alemany
Cristina Ibáñez
Mari Morelló
Maribel García
Roser Congost
Esther Manuel
Montserrat Agea
Eva Sánchez
Veronica Calombardich
Luisa Cabedo
Carme Gañan
Francesca Yepes

10

P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5A
P5B
P5B
1r A
1r B
1r B
2n A
2nA
2n B
3r A
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
5èB
6è A
6è B
6è B

