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Què fa l’AMPA de l’Escola Josep Masclans? 

L’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Josep Masclans treballem de manera 

voluntària per a mantenir i millorar els serveis que milloren la qualitat de vida dels nostres fills 

i filles a l’escola i de les famílies en general. Les tasques que ens encarreguem de dur a terme 

són les següents: 

1. Compra de material per a l’escola: 

-Aquest any s’han comprat taules de jardí per al pati per a poder fer classes a l’exterior 

i per a que els infants les utilitzin a l’hora de l’esbarjo. 

-Materials per al servei d’acollida 

-Jocs per a la festa final de curs (dos jocs per cicle que van triar les mestres i els 

mestres de cada curs) 

-material per a la renovació del pati (cuineta, cotxe, caseta de fusta...)dins el projecte 

de millora del pati on van participar totes les famílies de l’escola en pintar el terra i 

confeccionar materials per a l’esbarjo. 

-mobiliari i material per al servei de menjador. El curs passat, 2016-2017, es va fer un 

projecte de remodelació integral del menjador i es va fer un canvi de mobiliari. Aquest 

curs 2017-2018, s’ha acabat de completar el projecte comprant una taula per ús de les 

monitores per col·locar al costat del passa plats. 

2. Destinar diners per col·laborar en la pintura  exterior de les classes de primer i segon curs, 

que es troben en uns barracons. 

3. Berenars de l’Ampa. Gràcies a la col·laboració de totes les famílies en la venda de coca i pa 

amb xocolata, els diners que es recullen amb aquesta iniciativa van tots a parar al projecte de 

llibre verd i a reduir la quota de llibres de totes les famílies de l’escola adscrites al projecte. 

4. Acollides migdia de 12.30 a 13.00, acollides matí de 8 a 9 i acollides tarda de 15 a 17 durant 

la jornada reduïda. Pensem que aquest servei és molt necessari per ajudar a la conciliació 

laboral-familiar de moltes de les famílies de l’escola. 

5. Projecte socialització de llibres. Gràcies a aquest projecte iniciat fa tres anys, les famílies de 

l’escola podem gaudir d’una quota molt reduïda de preu dels llibres cada any. Les pròpies 

famílies s’impliquen en el manteniment correcte dels llibres per a poder traspassar-los, un cop 

acabat el curs, als infants del proper curs. 

6. Coordinació amb el servei de menjador, les monitores, i el càtering scolarest. Estem en 

contacte continu amb la coordinadora d’scolarest i la coordinadora de les monitores del 

menjador per conèixer les seves necessitats i intentar col·laborar en la millora del servei. Es 

realitza una reunió anual amb el servei de càtering per sol·licitar monitora de reforç tres cops 

per setmana, els dies que es queden al menjador els infants becats. A part s’ha fet els darrers 

anys un projecte de renovació del mobiliari. 
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7. Servei de migdiades a P3. Aquest curs 2017-2018 es va engegar el servei de migdiades per a 

infants de p3. L’Ampa va comprar dos llitets i es va parlar amb la direcció de l’escola per fer ús 

d’un espai per a que els infants de p3 que es quedaven al menjador poguessin fer una hora de 

migdiada després de dinar. Aquest servei es va poder oferir tot el curs i en van ser beneficiaris 

5 nens i nenes. 

8. Venda de xandalls de l’escola. 

9. Organització festa fi de curs i mercat de segona mà. 

10. participació en el consell escolar. 

11. Impulsar el programa de la Generalitat Créixer en família. Es va sol·licitar a la Pere Tarrés el 

cicle de xerrades del programa per a diferents edats i ens van adjudicar el cicle de 3 a 6 anys. 

10 famílies han pogut participar del programa durant 6 sessions de tallers, una cada setmana, 

on una professional especialista en criança i educació ha ofert a mares i pares estratègies i 

recursos per a afrontar aquesta etapa de la vida dels infants i els possibles conflictes que hi 

apareixen. 

12. Subvencionem 10€ per alumne de les sortides anuals. 

13. Organització de tallers, cinema i participació en les festes locals. Els diners que es recullen 

de la nostra participació, s’inverteixen en pagar els serveis de l’ampa com les acollides i les 

migdiades i  en el projecte de socialització de llibres, així com en la compra de materials per als 

infants. 

Finalment l’Ampa de l’escola funcionem a través de grups de comunicació de whatsapp. Cada 

classe en te un i dins de cada classe hi ha una coordinadora o coordinador de curs que fa 

d’enllaç entre les famílies i el grup de coordinació general de l’Ampa on hi ha el president, 

secretària i tresorera de l’Ampa i les coordinadores de berenars, menjador, festes, xandalls, 

llibre verd, etc. Aquesta manera de funcionament resulta molt eficaç i ajuda a oferir a les 

famílies una informació continuada, ràpida i senzilla a través dels missatges. 

Alhora l’Ampa ens reunim cada primer divendres de mes amb la direcció de l’escola i fem 

d’enllaç entre les famílies i la direcció, tant en temes generals d’interès comú com en 

inquietuds puntuals. Aquestes reunions ens ajuden a coordinar-nos amb l’escola i a arribar a 

acords per a que tota la comunitat educativa anem alhora. 

  

 


