
PLENARI “DESCOBREIX LA COMUNITAT”

25.10.19, a les 17 h.

La  Maria  dóna la  benvinguda al  plenari  del  curs 19-20,  agraint  a  la  junta  de l’AMPA, a la
comissió pedagògica i a l'equip de mestres la seva  implicació en l'organització d'aquest. També
agraeix la presència dels vocals de les diferents comissions mixtes.

Enguany no hem portat a cap expert  extern.  La idea és enriquir  el treball  de les diferents
comissions de la comunitat amb l'aportació de totes i tots els participants al plenari.

Ordre del dia de la sessió d'avui:

- Comunitat d’aprenentatge: què és i com ens organitzem.

- AMPA.

- Vocals de les diferents comissions.

- Grups Interactius (comissions):  amb l'objectiu de definir  en quin moment som i  de
definir els projectes per aquest curs acadèmic.

- Cloenda:  compartir  les idees,  els  projectes i  les conclusions  de les trobades de les
comissions.

1. Comunitat d'aprenentatge:

Som una comunitat d’aprenentatge. De comunitats d’aprenentatge, n’hi ha moltes arreu de
Catalunya i arreu del món. 

La nostra escola va néixer sent una comunitat d’aprenentatge. El lema que ens mou és que
“Per educar un infant cal tota una tribu”. En tot moment hem de tenir present aquest lema, ja
que la participació és el motor de l’escola.

La participació i la implicació de tots és l'eix al voltant del qual gira el nostre projecte educatiu.
Tots aprenem i tots ensenyem. Però cal una coordinació acurada i precisa, i la trobada d’avui
és un moment de coordinació.

El plenari és una reunió anual. Enguany volem incentivar i promoure les comissions, que són
les que ens ajuden a definir i implementar els diferents projectes d’escola.

Al plenari d'avui hi estem participant 65 persones.



2. Junta de l’AMPA:

L’Alba, l’Isa i l’Elvira es presenten com la junta de l'AMPA. Però l’AMPA són tots els pares.

Les funcions de l’AMPA són:

- Promoure la participació de les famílies.

- Organitzar les activitats extraescolars.

- Fer la contractació i el seguiment del menjador escolar.

- Organitzar i dinamitzar les festes. 

- Organitzar i dinamitar les colònies de famílies.

- Fomentar  la relació i coordinació dels diferents membres de la comunitat educativa.

Durant el curs són molestes les actuacions que l'AMPA realitza: gestió del menjador, del niu i
de l’acollida,   gestió d’extraescolars,  gestió del  cros de l’Anna Mogas i  de les trobades de
Coaliment, coordinació de les comissions, coordinació amb l'equip directiu...

L’AMPA es reuneix en assemblea i els socis i  sòcies treballen per aprovar els pressupostos.
També es  discuteix  sobre  les  necessitats  dels  alumnes i  les  comissions  i  es  defineixen  les
actuacions pertinents en funció d'aquestes necessitats.

La Junta la formen 4 persones, però es busca la participació dels socis i sòcies.

Enguany han preparat un obsequi pels socis de l’AMPA i animen a totes les famílies a fer-se
sòcies.

Contacte: lledoner.ampa@gmail.com

3. Vocals de les comissions:

Les  comissions  són  grups  de  treball  mixtos,  famílies  i  mestres,  que  treballen  en  diferents
projectes d'escola. 

Les comissions es van crear en el moment en què la comunitat va somniar.  En funció dels
somnis i per tirar-los endavant van néixer diferents comissions. L’objectiu de la comissió és fer
realitat el somni.

La comissió gestora, formada per l'AMPA, l'equip directiu i els vocals de les comissions, és un
grup que comparteix i coordina els projectes de les diferents comissions.

Aquest  curs  i  per  a  promoure  el  treball  de  les  diferents  comissions  es  busca  una  major
implicació dels membres de la comunitat, tant de famílies com de mestres.

mailto:lledoner.ampa@gmail.com


- Comissió decoració:

S’encarrega, juntament amb la comissió de festes, de la decoració de l’escola en funció de les
festes que es van succeint durant el curs. També realitzen altres projectes a demanda de les
necessitats de l'equip de mestres, com ara la cuineta del pati d’infantil. 

Calen moltes mans per tirar endavant aquests projectes que els infants tant gaudeixen. 

Com a propostes, enguany es vol fer una nova estructura pel castell de Sant Jordi. 

Habitualment la comissió es reuneix a les tardes, a patir de les 7. Però a vegades es reuneixen
els divendres a dos quarts de cinc de la tarda. Sempre que es pot es busca la implicació i
participació dels infants.

Tenen creat un grup de WhatsApp.

- Comissió d’hort:

La comissió de l'hort vetllar pel bon funcionament de l’hort escolar.

El vocal és el sr. Ramón. El senyor Ramón treballa amb  la  col·laboració  dels mestres en la
dinamització de l'hort i acompanya als infants i mestres en les activitats hortícoles. 

L'hort requereix molta feina i el senyor Ramón el curs vinent es retira. Necessitem un grup de
persones voluntàries que puguin rellevar al sr. Ramón en les seves tasques.

Pels nens el treball  a l'hort és una gran experiència. A l'escola veuen i participen en tot el
procés:  netejar  l'hort,  preparar  la  terra,  fer  planter,  sembrar,  regar,  treure  males  herbes,
recollir, fer compost...

S'agraeix la feina al senyor Ramón i s'anima a tothom a participar. 

- Comissió digital:

L'objectiu principal és donar suport en el manteniment dels equips informàtics i en l’ús dels
nous recursos 2.0.  També des de la comissió digital s'ha fet formació als mestres i s'ha donat
un cop de mà en el desenvolupament de diferents activitats amb l'alumnat.

Qualsevol persona amb una mica de motivació pot participar, no es necessiten grans nocions
d'informàtica. 

- Comissió pedagògica:

Es presenta l'equip de famílies que formen la comissió pedagògica.

Les funcions d'aquesta comissió són: formació a les famílies, gestió dels voluntaris, formació en
metodologies de l’escola, formació en català, organització de xerrades de caràcter pedagògic,
creació d’una maleta pedagògica per nivell i cerca i gestió de nous voluntaris.



En aquests moments necessitem gent per  poder entomar la  formació en català.  Seria una
tarda a la setmana, de 15 a 16,30 h. Tenen una voluntària, però seria interessant trobar algun
voluntari més per poder fer dos grups en funció del  nivell dels participants.

Fins ara hi  havia una maleta pedagògica per nivell  amb diferents informacions de caràcter
pedagògic. Aquesta maleta corria per les famílies. Això costava molt de gestionar i enguany es
farà digitalment. 

Fins  ara  es  feia  servir  el  correu  electrònic  com a  eina  de  comunicació,  ara  es  fa  amb el
WhatsApp.

Les reunions normalment són al migdia o a dos quarts de cinc i  no acostumen a ser gaire
llargues.

Dins la comissió pedagògica, hi ha una subcomissió que porta el Projecte Pati. Després d’un
primer  procés  de somni  ara  estan redactant  el  projecte  que es  presentarà,  quan obrin  la
convocatòria, als pressupostos participatius de l’Ajuntament.

- Comissió de serveis i menjador:

Els membres de la comissió de serveis i menjador són les mateixes persones que la junta de
l’AMPA  més  el  Benjamí,  mestre  d'educació  física.  Intenten  oferir   activitats  de  lleure  de
qualitat. 

Hi ha la proposta, per part del Benjamí, de muntar una marxa un dissabte o diumenge. Encara
no hi ha ni dia ni recorregut.

Es projecten les diferents activitats extraescolars que s’estan realitzant a l’escola.

També hi  ha una proposta per fer anglès d’una manera diferent,  tant per  a famílies (dins
l'horari escolar) com per a nens i nenes (al migdia).

- Comissió de sortides i festes:

A la comissió de sortides i festes necessiten més gent. A les festes tothom gaudeix, però són en
aquests moments són poques les mans que les organitzen i la feina és molta.

Les activitats que es duen a terme des de la comissió són: Castanyada, Cantada de Nadales,
Recollida de joguines, Carnestoltes, Sant Jordi, Colònies en família i Festa de fi de curs. 

Les colònies en família són molt valorades, ja que és molt bonic com famílies de diferents
cursos es coneixen i comparteixen activitats i moments, tot creant comunitat.

En aquesta comissió es necessita un relleu.  Coincideix que la comissió de festes i la comissió
de decoració estan formades per les mateixes famílies i seria interessant la participació d'altres
persones que aportessin noves idees.

4. GI (comissions): amb l'objectiu de definir en quin moment som i de definir els projectes
per aquest curs acadèmic.



5.  Cloenda:  compartir  les  idees,  els  projectes  i  les  conclusions  de  les  trobades  de  les
comissions.

Comissió de Serveis: Un dels temes prioritaris  en aquest moment és el tema del menjador
escolar. 

Comissió  d'Informàtica:  S'ha  fet  una  detecció  de  necessitats  (diagnosis)  i  s'han  definit  els
projectes  d'aquest  curs:  formació a  famílies,  suport  puntual  en tasques de manteniment  i
suport a l'equip de mestres en la transformació digital del centre.

Comissió Pedagògica: S'han definit els possibles temes de les xerrades d'aquest curs: xarxes
socials per a pares i sexualitat. S'ha parlat del voluntariat i les dificultats per a implicar-se, tot
definint possibles solucions. S'ha detectat un excés d'informació per part dels responsables.
Per  aconseguir  voluntariat,  especialment  per  a les  classes  de català  i  les  tertúlies,  es  farà
publicitat, mitjançant cartells que es distribuiran també en el centre cívic.

Comissions de decoració i festes: La comissió de decoració ha recollit algunes peticions de les
mestres d’infantil  que s'intentaran atendre, s'ha conversat sobre la necessitat de buscar la
implicació de més gent, s'ha somniat amb diferents projectes, però és precipitat dir quins, es
compta amb moltes idees i  moltes ganes.  La comissió  de festes anticipa que  com que el
pròxim dia 30 d'octubre s’organitzarà per part de l'escola la festa de la castanyada amb tallers,
la comissió de festes no organitzarà cap acte. Es recorda que les famílies estan convidades a la
festa de la castanyada de l'escola.

Comissió d'hort: Els alumnes que participen aquest curs a l'hort escolar són els d'infantil i els
nivells 3r i 6è de primària. Les actuacions previstes aquest curs són: quadrar el calendari de
l’hort amb el calendari de l’escola, fer un espai d'hort per a la comunitat d'infantil on hi ha
actualment l'espai de plantes aromàtiques, fomentar la relació de l'hort escolar amb l'hort que
tenim al costat de l'escola i  buscar alguna família que pugui i  vulgui treballar l'hort durant
l'estiu. Per tal de portar a terme aquestes actuacions es faran crides buscant una participació
massiva.

S'aixeca la sessió a ¾ de 7.


