ASSEMBLEA

23 novembre 2021

• L’entitat sense afany de lucre que
agrupa als pares i mares de l’escola
• Dediquem part del nostre temps
lliure a organitzar activitats que
beneficien el conjunt d’alumnes de
l’escoles
• L’objectiu fonamental és contribuir
a la millora de la qualitat de
l’ensenyament que reben els nois i
les noies

QUÈ ÉS L’AMPA?

ORDRE
DEL DIA

• Qui som? Nova Junta + families sòcies
• Situació actual i cap a on volem anar
• Comissions internes AMPA

• Comissions mixtes
• Eleccions Consell Escolar
• Problemàtica recatalogació centres
• Projecte “Protegim les escoles” i Revolta Escolar
• Actualitat mesures COVID

• Viatge fi de curs 6è i colonies P5 i 3r
• Extraescolars
• Dubtes, preguntes i propostes

Junta entrant:

Gràcies als membres de
l’anterior Junta per la feina
que heu fet… Seguim
comptant amb vosaltres!

HELENA (P3B i 2nA)
ANAÏS (1r i 3r)
ANNA (P3B, P5 i 2nB)
RAMON (2nA)
MATHILDE (P5 i 4t.)

Col·laboradores:
MARCELA - Administrativa
ELOISA (1r i 3r) Contacte delegats/AMPA/escola
REBECCA (6è)– Blog, newsletter, etc.

PRESENTACIÓ

Qui som?

I gràcies Marcela per fer molt
més que la feina
administrativa

Famílies sòcies:

2020-2021

383 alumnes /
Entre 250 i 300
famílies aprox

Núm. Famílies a l’escola

Famílies sòcies AMPA

PRESENTACIÓ

2021-2022

110

Qui som?

140

GESTIÓ EXTRAESCOLARS

SUPORT A LES ACTIVITATS
PER FINANÇAR LES
COLÒNIES

FESTES I ACTIVITATS
PER A FAMÍLIES
(Benvinguda P3, Festa
Tardor, Festa fi de curs,
xerrades formatives…)

SUPORT A ACTIVITATS
INTERNES DE L’ESCOLA
(Castanyada, Santa Cecília,
decoració Nadal, Sant
Jordi, Oncle Buscall…)

GESTIÓ ACOLLIDA

COORDINACIÓ AMB
L’ESCOLA (trobades amb
l’equip directiu)

QUÈ FEM?

REVOLTA ESCOLAR
I “PROTEGIM ESCOLES”

GESTIÓ SUBVENCIONS

AFAS EN LLUITA
(tema complexitat escoles)

COM ES POT AJUDAR?

- Pagant la quota de 25 euros/any per família
- Implicant-se en alguna comissió interna
- Ajudant en activitats puntuals
- O totes tres accions

• Comissió Festes – Ramon i Anaïs
• Comissió Coopera – Anna
• Revolta Escolar i “Protegim les Escoles” - Helena
• Formació i recursos – Mathilde i Helena
• Comunicació - Rebecca
• Afas en Lluita – Eloisa i Sabrina

COMISSIONS INTERNES

COMISSIÓ FESTES

FESTES I ACTIVITATS
PER A FAMÍLIES

SUPORT A ACTIVITATS
INTERNES DE L’ESCOLA

Benvinguda P3 (setembre)

Castanyada

Dinar de tardor (un
dissabte d’octubre)

Santa Cecília (músics)

Sopar de fi de curs
(dissabte de juny)

Decoració Nadal
Oncle Buscall

Altres idees? Calçotada al
febrer, per Carnaval?

Sant Jordi

Presència de la MÚSICA

Entrades/sortides musicals

COMISSIONS INTERNES

COMISSIÓ COOPERA

SUPORT A LES ACTIVITATS
PER FINANÇAR LES
COLÒNIES

Venda de Samarretes
AMPA i bosses
Sorteig Paneres per Nadal

Tens altres idees?
(Loteria, bingo solidari,…)

COMISSIONS INTERNES
COMISSIONS INTERNES

MERCATS D’INTERCANVI
(Gestió roba i joguines de
2a mà)

PROJECTE PROTEGIM LES ESCOLES

Projecte de l’Ajuntament per a la transformació de l'entorn de l'escola, posant al
centre la seguretat i el benestar dels nens i nenes a través de diverses accions:
• Pacificació del trànsit en l’entorn escolar, reduint els carrils i la velocitat de
circulació.
• Millora dels accessos a les escoles.
• Ampliació de les zones d’estada i del verd, incorporant nou mobiliari urbà: bancs,
jardineres...
• Creació de zones de joc espontani.
• Instal·lació d'elements de seguretat a l’espai.
Aquest estiu 2021 s’ha possat en marxa al nostre centre, però…

PROJECTE PROTEGIM LES ESCOLES
•

Menys trànsit

•

Velocitat reduïda

•

Millora d‘enllumenat ???

•

Més verd

•

Espais d’ombra

•

Ampliació dels llocs d’estada

SÍ, PERÒ... CAP ACTUACIÓ
A L‘ENTRADA PRINCIPAL!

(però poc...)

•

Nou mobiliari urbà (bancs, jardineres)

•

Desplaçar la parada de bus més abaix

•

Més aparcament de bicicletes

Per fí han posat
plantes!!!

REVOLTA ESCOLAR

És un moviment que s’inicia el 2020 i aglutina diverses AMPES/AFES de tot Catalunya
(també de la resta de l’Estat).
Reivindiquen:
- Una major pacificació i seguretat als entorns escolars
- Menys contaminació i menys soroll.
- Que davant de cada escola hi hagi un únic carril de circulació de cotxes.
- Per una ciutat on deixi d’haver-hi autopistes urbanes i torni a haver-hi carrers
segurs!
Ens vam adherir la manifest i durant el curs passat es feia un tall cada divendres , cada
15 dies. Ara es farà 1 tal cada primer divendres de mes a l'hora de sortida de l'escola
www.revoltaescolar.cat

REVOLTA ESCOLAR I
“PROTEGIM LES ESCOLES”

Coordinació amb el grup
de la Revolta Escolar
Gestió dels talls dels
divendres (3 de
desembre!)

Reivindicar millores al pla
“Protegim les Escoles”

Hem creat un grup de
Whats app? Vols que
t’afegim?

COMISSIONS
COMISSIONSINTERNES
INTERNES

FORMACIÓ

RECURSOS

T’interessaria que es fes
alguna xerrada? Curs?
(nutrició, animació lectora,
videojocs i ficcions digitals,
xarxes socials, orientació
ESO, primers auxilis,
música, educació sexual…)

Tens material que pot ser
d’utilitat a l’AMPA i/o
escola?

FORMACIÓ I RECURSOS

Vols encarregar-te? Fes la
teva proposta!

COMISSIONS INTERNES
COMISSIONS INTERNES

Ens ajudes a mantenir en
l’ordre el nostre espai (Dia
de neteja!)

BLOG, TWITTER

REVISTA AMPERE

Gestió de continguts

Correccions, revisions i
traduccions

COMUNICACIÓ

Coordinació amb la resta
de comissions per estar
actualitzat

Proposta de temes i
articles a tractar

(Per cert, ja portem 18 números!
Gràcies Giula per la feina de disseny i maquetació.
I gràcies a tothom que hi ha col·laborat d’una manera o una
altra)
Gràcies, Rebecca per la gestío de xarxes i creació de
contingut. Necessitem a gent! El curs vinent ja no hi serà.
www.ampaperevila.org

@AMPAperevila

COMISSIONS INTERNES
COMISSIONS INTERNES

@perevilaAMPA

PROBLEMÀTICA SOBRE LA
RECATALOGACIÓ ESCOLES
•
•
•
•
•
•

L‘Escola Pere Vila va perdre la categoria de centre
de màxima complexitat. Ha passat a centre stàndard
Retallada de recursos humans i econòmics
Recatalogació feta amb dades prèvies a la pandèmia
(curs 18/19)
AMPA i AFA en lluita i coordinades
Recollida signatures, concentració, premsa i Mitjans,
reunions amb partits polítics;
accions en el Parlament
On estem ara?

AFAS EN LLUITA

COORDINACIÓ AMB EL
GRUP AFAS EN LLUITA
Notes de premsa,
mobilitzacions, reunions,
presentació de signatures,
contacte amb les diferents
Institucions

COMISSIONS INTERNES
COMISSIONS INTERNES

Gràcies especialmente a la
Sabrina per tota la feina
que ha fet posant-se al
davant del grup d’AFAS en
Lluita i sent la nostra veu
i també a l’Eloisa per tota
la implicació en aquesta
lluita. I a totes les famílies
que heu recollit tantes
signatures (més de 2000
només el nostre centre!)

REPRESENTANTS ACTUALS

BUSQUEM 2 REPRESENTANTS NOUS

Nadia Esparza (1r, 2n i 4t)
Representant electe 1 vot
Comissió Convivència

Anna Masdeu (3r i 5è)
Representant electe 1 vot
Comissió Convivència

Eloísa (1r i 3r)
Representant AMPA 1 vot

CONSELL ESCOLAR

Gràcies per la vostra feina, famílies!

CANDIDATS/ES AL CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS
CONSELL ESCOLAR

Dimecres 24 de 8:45 a 10:00
i de 15:45 a 17:00

BIBLIOTECA

HORT

MENJADOR

FESTES
CONVIVÈNCIA

COMISSIONS MIXTES

GÈNERE

Escola + famílies

EXTRAESCOLARS

• Estat actual

Infantil:
• Oferta inicial: 7 extraescolars + piscina
• Totes en funcionament (algunes amb 2 grups)
• Total: 10 grups extraescolars + piscina

Ratio: 1 monitor/15 alumnes

Primària:
• Oferta inicial: 14 extraescolars + piscina
• Tenim 10 en funcionament (algunes amb 2 o 3 grups) i la piscina
• Total: 15 grups extraescolars
Quines no ha sortit?
• Les extraescolars d’idiomes a primària
• Les extraescolars de migdia. Perquè no permeten barrejar infants de diferents classes per dinar.
Esperem que la situación millori i poder oferir-les a partir de gener 2022
Competicions:
• Futbol
• Bàsquet
• Farem amistosos de hockey
• 2n trimestre s’inicia la competició de Judo

•

COLÒNIES DE P5 I 3r. VIATGE 6è (calen activitats i idees per ajudar les famílies en el
finançament, especialmente per a P5 i 3è)

•

CANVIS EN ELS MENUS DEL MENJADOR

•

ESTAT ACTUAL DE LES RESTRICCIONS PER LA COVID (Ús mascareta, grups bombolla…)

•

COORDINADORA AMPES EIXAMPE DRET

•

CENTRE EXCURSIONISTA

•

BÀSQUET/FÚTBOL DE PARES I MARES ?

•

LLISTA DE PADRINS PER A NOUS ALUMNES (Matrícula Viva)

•

IDEES PER A EXTRAESCOLARS CURS VINENT: Club de lectura?

•

PROPOSTES CURSOS I ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I ESCOLA

ALTRES TEMES I PROPOSTES

Voleu activar el Club Excursionista Pere Vila?
•

Es va crear cap al 2011 per un grup de pares i mares de l’escola. Amb la
pandemia va quedar parat. Es feien un parell de sortides l’any.

•

Algunes de les excursions fetes per l’entorn pròxim: Vallvidrera, Espai Natural
Remolar-Filipines, Font de la Budellera, Jardí botànic de Montjuïc, Colònia Güell,
etc.

•

Necessitem famílies coneixedores del territori. Us animeu?

•

Caldria buscar llocs que compleixin aquests requisits:
- Que es puguin desplaçar amb targetes de transport públic T-10
- Que siguin rutes sense dificultat

ALTRES TEMES I PROPOSTES

www.ampaperevila.org

@AMPAperevila

@perevilaAMPA

