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o Consolidar el nou equip de treball

o Donar un nou aire a la revista dotant-la de continguts més 
vivencials i apropant-la a la realitat del dia a dia dels nostres fills i 
filles a l’escola.

o Aconseguir la implicació d’equip directiu i mestres per tal de que 
tingui un caire més integral

o Facilitar i fomentar la participació puntual a la revista de qualsevol 
persona que tingui interès en fer-ho.
 

o Fer recerca de possibles anunciants tant entre els pares com amb
les diferents empreses vallenques.

o Reunir-se periòdicament per portar a terme els 
objectius

o COMENTAR :  si algú té ganes de redactar algun 
dels apartats destinats a famílies (recepta, ruta 
familiar, recomanació de contes, recomanació de 
pel·lícules...). 

o A nivell d’anunciants s’ha fet una bona
feina i se n’han aconseguit de nous.

o El funcionament de l’equip de la revista
podria haver sigut millor.

o Cal  crear  l’espurna  perquè  s’impliquin
més famílies a l’equip.
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o Promoure i desenvolupar hàbits alimentaris higiènics i 
saludables

o Garantir una dieta que afavoreixi la salut

o Assegurar la gestió econòmica del servei de menjador.

o Donar servei de menjador a l’escola bressol dels Tabalets

o Participar a la comissió mixta escola/AMPA sobre 
l’organització i funcionament del menjador.

o Vetllar per la relació qualitat/preu.

o Recull d'incidències i participar de la resolució, si 
s’escau.

o Valorar totes les opinions dels socis de l’AMPA i 
posar-hi remei en la mesura del que sigui possible.

o Plantejar opcions per una millor gestió econòmica 

o El seguiment a través de la comissió 
mixta va ser el correcte.

o S’ha pogut  millorar el sistema de 
comunicació cap als usuaris fixes de 
menjador

o S’han anat resolen els conflictes que 
han sorgit al llarg del curs.

o No s’ha pogut desenvolupar cap opció 
de millora en la gestió econòmica.
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o Manteniment de xarxes socials.

o Millora i manteniment de la nova web.

o Mantenir la web de l’AMPA, especialment la secció 
de menús del menjador.

o Mantenir al dia la plana de Facebook i el compte de 
Twitter

Gestionar els dominis d’internet i les comptes de 
correu.

o S'ha finalitzat la migració de la web al 
nou servidor i la integració amb la web 
de l'Escola.

o S'han anat publicant les activitats a les 
xarxes socials.

o Manteniment i actualització de les 
llistes de correu i del domini d'internet.
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Les activitats extraescolars van començar el 12 de setembre, el 1r dia 
de curs, igual que el curs passat. Per això es va fer una paga i senyal 
de 15€ per cada extraescolar com a reserva. Aquest curs em afegit 
robòtica, i Circ a P3 a P5, Karate. 

AIXÍ QUEDEN LES SEGÜENTS ACTIVITATS:
o Bàsquet: Escola  de  bàsquet  del  CB  Valls.  3  equips:  dos

prebenjamins, un de 7 i un de 11. I un de 13 és alevins barrejats
amb nens/es d’altres escoles. Entrenadors: Escola del CB Valls.
Coordinació: Francesc Blasco.

o PIE: Patronat Municipals d’Esports. 1 grup de P4 i P5, un dia a
la setmana amb 15 nens/es. Coordinació: Eduard Moreno.

o Mecanografia: Un grup de 12. Monitor: Sergi Martínez.
o Ball: Aquest any hem pogut fer dos grups. Un grup  de P4 i P5

d’11 nens/es , un grup de 2n a 6è , 8 nens/es Monitora: Laura
Batalla. Coordinació: Adagi.

o Plàstica: Assumpció  Queralt.  3  grups:  grup de  P3 a  1r  ,  14
alumnes. De  2n a 3r 11 nens  i 11 de 4t a 6è. Es compta amb el
suport de la Yolanda Casacuberta al grup de petits.

o Teatre: Marc Ayala (GTP): 2 grups de grans, un de 2n a 4t  amb
8 nens/es i un de 4t a 6è amb 7. Aida Sánchez (GTP): grup de
11 petits de P4 a 1r. La Carme Andrés ajuda al grup de petits.

o Aula  d’estudi: Sergi  Martínez.  Només  ha  sortit  el  grup  de
Dilluns un grup de 10, 

o Escacs: Francesc Blasco. Club Escacs Valls.Tornem a tenir dos
grups,  Divendres al migdia un grup de 8 alumnes. I divendres a
la tarda amb 5 nens. 

o MIM: Escola de Música Robert Gerhard. Un grup de 15 de P4 a
1r.  Monitora:  Mireia Besora (+ ajudant).  Coordinació:  Rosabel
Bofarull.

o Anglès: un grup de P3 i P4 de 11 alumnes i un grup de 1r i 3r
de 11. Empresa Robo aula, monitores Sara i la Vanesa. 

o Escola Rodada: Club Hoquei Valls. Un grup de 30 alumnes de
P4 a 6è. Monitors: Sergi Pasqual,  Èric Jiménez. Coordinació:
Tere Olivé.

o Karate: amb el club Karate Asnà, Ha sortit un grup de 25 nens.
El monitor Álex Asnà.

o Circ : Un grup de 5 nens , que la sònia i la Dèlia els porten cap
a la circoteca. 

o Robòtica, amb l’empresa roboaula. 1 grup 8 nens 
o Cançons i danses. Per nens de P3 i la monitora és la Yolanda

Casacuberta. 1 grup de 6 nens. 

o Acollida Matinal: Carme Andrés i Sergi Martínez. 18 alumnes
fixos de P3 a 6è.

o Reunió d’inici de curs amb tots els monitors, 
seguiment durant tot el curs i revisions individuals a 
finals de curs.

o Seguiment i suport a les activitats organitzades. 
Facilitar comunicació comissió extraescolars –
monitors i al revés (a l’escola, per telèfon, 
whatsapp, correu electrònic).

o Detectar i resoldre possibles incidències que puguin
sorgir al llarg del curs. Tant per part dels mateixos 
monitors com per part de les famílies.

o Participació a activitats de l’escola: Nadal, Sant 
Jordi i festa de l’escola, amb les obres de teatre, els
balls, la Kon Tiki,...

o Facilitar el pla d’emergència de l’escola. A través de
la mestra coordinadora de riscos laborals, la Sílvia 
Jové.
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o Vetllar per la comunicació amb les famílies i mostrar-ne disponibilitat. 

o Fer seguiment,  donar suport i participació a les comissions de l’AMPA.

o Vetllar pel relleus esglaonats dels membres de la Junta directiva i comissions.

o Vetllar per una comunicació fluida amb la Direcció de l’escola.

o Implicar-se en el Consell Escolar.

o Donar suport a la secretaria de l’AMPA i gestionar el personal de la millor 
manera possible. 

o Millorar la comunicació amb les famílies aprofitant 
les tecnologies actuals

o Reunions mensuals (o segons calgui) de la Junta 
directiva.

o Repartició de tasques entre els membres de la 
Junta.

o Seguiment dels equips / comissions.

o Reunions  amb la Direcció de l’escola.

o Paper actiu al Consell Escolar.

o Treball i comunicació amb Secretaria de l’AMPA.

o Creiem que em estat receptius a totes

les informacions que ens han arribat 

des dels nostres associats.

o Em fet tot el que em pogut per 

solucionar allò que ha anat sorgint 

durant el curs.

o Constatem la dificultat de trobar relleu

per la junta però no defallim.

o La relació amb l’equip directiu és 

fluida i valorem positivament  la 

manera d’entendre la relació amb les 

famílies
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o Donar l’ oportunitat a tots aquells pares que s’animin a col·laborar 

en la nostra comissió d’estar en un grup per a estar a l’ultima de tot 
els projectes i així participar en ells sempre que es pugui.

o Potenciar i dinamitzar la participació de les famílies a la vida 

d’escola a través d’activitats on la participació sigui més gran i 
diversa. 

o Continuar amb les activitats que es fan cada any i proposar-ne de 

noves, coordinant-nos per algunes amb la comissió d’activitats de 
Mestres.

o Participació activa en la festa de l’escola, tant en organització com 

en la dinamització.

o Coordinar-se amb el grup de teatre de pares.

 Proposta d’activitats per a la participació 
de les famílies a les activitats de l’escola.

 Tallers per a la decoració de 
l’escola i arribada del tió amb 
berenar de coca i xocolata. 
Aquest any convida l’Ampa.

 Setmana de berenars solidaris 
per la Marató de TV3. 

 Dinar amb les famílies aprofitant 
les jornades d’adequació del pati
de l’escola.

 Col·laboració en la realització del
calendari escolar solidari.

 Consolidar una vegada al 
trimestre la setmana de berenars
per 1€ amb la col·laboració de 
les famílies.

 Reunir-nos amb la comissió 
d’animadors de mestres per 
organitzar i tractar de fer més 
divertida la festa de carnestoltes 
a la nostra escola.

 Realització d’un grup de pares disposats 
a participar en els projectes de la 
comissió de activitats sense haver de 
pertànyer a la junta de l’ Ampa.

 Dinamitzar el grup d’animadors perquè 
faci d’enllaç amb les diverses classes, 
passant totes les informacions que puguin
ser d’interès.

o Lenta incorporació de nous membres. Hi ha 
dificultat per assumir reptes de participació.

o Es van mantenir les activitats proposades i 
creiem que això és positiu.

o La realització del grup de pares disposats no 
es va arribar a dur a terme, esperem fer-ho 
aquest any. Encara que la participació en les 
activitats proposades es bona.

o Els berenars cooperatius per 1€ van ser un 

èxit en participació i recaptació. La qual va 
anar destinada a la millora de l’espai exterior 
de l’escola.


