MANUAL D’ACOLLIDA A FAMÍLIES
NOUVINGUDES A L’ESCOLA DE L’ESTANY
Des de la Junta de l’AMPA i, en conjunt, tots i totes les que formen aquesta comunitat
educativa, us volem donar la BENVINGUDA a la nostra petita escoleta rural!!!!
Amb la intenció de facilitar-vos l’adaptació hem elaborat aquest document que conté
informació important que us serà d’utilitat per saber qui som, com ens organitzem i altres
dades d’interès del nostre poble i de l’entorn.
L’Estany
L’Estany és un poble petit (uns 400 habitants) de la comarca del Moianès.
Compta amb un consultori mèdic que depèn del CAP de Moià i on hi ha visita mèdica un dia
a la setmana.
També hi ha una farmàcia i diverses entitats que treballen diferents aspectes lúdics,
culturals i socials: ACR, Esplai de la Gent Gran, ADF...
A L’Estany hi podeu trobar pocs establiments (un forn de pa, 1 queviures i 3 bars). Tant a
Moià com a grans ciutats que no són massa llunyanes (Vic i Manresa) hi trobareu
establiments de tot tipus.
Al nostre poble podeu trobar un punt de lectura (biblioteca petitona) i els dimecres
quinzenalment ve el Bibliobús Cavall Bernat que dóna servei de préstec com una
biblioteca.
Al centre del poble hi trobareu l’ajuntament i la Casa de Cultura (on hi ha també el Punt de
Lectura) on podeu consultar qualsevol informació que necessiteu o fer els tràmits que
necessiteu. Podeu consultar també el web de l’Ajuntament www.estany.cat

La nostra escola
L’Escola de L’Estany és una escola petita, rural i que treballa molt amb l’entorn i a l’entorn.
Som una escola inclusiva des de P1 a 6è que treballa per nivells i internivells adaptant-se
constantment a cada nena/nen en funció dels seus interessos i ritmes.
La nostra escola forma part de la ZER Moianès Llevant que a partir del curs 2019-2020
esta formada per les escoles de Collsuspina, Sant Quirze Safaja i L’Estany.
El fet de formar part d’una ZER (Zona Escolar Rural) implica que hi ha projectes que són
compartits i que es treballen en conjunt. Per aquest motiu es fan activitats conjuntes amb
les altres escoles i es busquen punts de trobada per potenciar la cohesió entre tota la
comunitat educativa de les escoles que en formen part. A partir del curs 2019-2020 es
revisarà tot el projecte de ZER ja que hi ha canvis en la direcció, en el nombre d’escoles
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que la formen (se’n segrega l’escola més gran que la formava fins ara) i hi ha voluntat de
treballar des de la reflexió establint un nou projecte.
El fet de formar part d’una ZER implica també que els mestres especialistes treballen en
les 3 escoles i, per tant, son itinerants.
Es pretén també treballar en la creació d’una AMPA de ZER per tal de poder gestionar
conjuntament el que calgui respectant les particularitats de cada escola.

L’AMPA
L’AMPA de cada escola funciona diferent, depenent de les famílies que hi ha a l’escola i el
seu grau d’implicació, el tipus de gestions i activitats que duu a terme, el nombre de
persones que formen la Junta de l’AMPA i la seva disponibilitat per poder-s’hi dedicar,
l’organització i la cohesió de la comunitat educativa…
Primer de tot cal diferenciar entre “socis de l’AMPA” i “Junta de l’AMPA”. Els socis de
l’AMPA són totes aquelles famílies que paguen la quota a principi de curs (que a la nostra
escola solen ser totes o gairebé totes les famílies). La Junta de l’AMPA són aquells pares
i mares que tenen un càrrec formal dins de l’associació i organitzen, gestionen,
promouen, coordinen... totes les tasques que es duen a terme per part d’aquesta
associació sense afany de lucre.
Els membres de la Junta hi solen pertànyer durant 3 anys i, per tant, van variant els seus
membres a mida que hi ha un canvi, en funció de la voluntarietat de les famílies que hi ha
aquell curs o la disponibilitat i capacitat d’aquestes.
Totes les accions que es duen a terme i les decisions que es prenen des de la Junta de
l’AMPA tenen com a objectiu vetllar pel benestar dels nens i nenes de l’escola i la cohesió
de la comunitat educativa.
La dedicació dels membres de la junta sempre és sense afany de lucre i es veu
condicionada per la disponibilitat dels seus membres. Amb energia, esforç i alegria, la
junta duu a terme les responsabilitats que li pertoquen pel bé de tota la comunitat
educativa.
Aquest curs la Junta de l’AMPA la formen:
-Presidència: Miriam Gálvez
-Tresoreria: Pep Llucià
-Secretaria: vacant
-Vocalia: Anna Prats, Maria Serra i Alba Tallada
Cal recordar que no és obligatori ser soci de l’AMPA però sí cal deixar clar que els
beneficis dels esforços repercuteixen en el bé de les famílies sòcies i no sòcies.
És important que conegueu que ser soci de l’AMPA suposa certs avantatges respecte als
no socis:
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-La quota anual de l’assegurança d’horari no lectiu (migdia i a partir de la sortida d’escola)
queda coberta amb la quota d’AMPA
-El preu de la roba escolar (samarretes i forros) és més econòmic
-El cost de dinars/sopars de cohesió queda cobert per les famílies sòcies (fills/es i
pares/mares)

QUOTA
La quota anual és de 25 euros per cada infant que cal ingressar al següent número de
compte amb el nom de la família: Número de Compte de l’AMPA:
BBVA ES55 0182-3506-1502-0168-5105
Si hi ha alguna família que necessita fraccionar el pagament, pot parlar amb la persona de
l’AMPA responsable de la tresoreria per arribar a un acord i marcar els plaços.

Molts anys la junta de l’AMPA es veu en la necessitat d’anar recordant i insistint a les
famílies perquè paguin la quota al llarg del curs. Aquest tema es viu molt negativament
per part dels membres i, per aquest motiu, es demana a partir del curs vinent que el
pagament de les quotes es faci des de principis de juliol fins a final de setembre per poder
començar el curs amb aquest tema resolt. D’aquesta manera quedarà clar des del principi
quines famílies son sòcies i quines no ho són (respectant aquesta decisió) i es podran
tenir en compte les diferències establertes pels socis i els no socis.
Cal remarcar que les quotes dels socis no només es destinen a aquestes activitats
subvencionades (assegurances, dinars, roba…) si no que es destinen a activitats i
projectes que beneficien per igual a tota la comunitat educativa sòcia i no sòcia.

COMUNICACIÓ
La Junta es comunica amb la resta de socis a través del grup de whatsapp on estan
incloses totes les famílies de l’escola (sòcies i no sòcies) que així ho volen.
A través d’aquest mitjà es gestionen, entre d’altres temes:
-informacions d’interès externes a l’AMPA: formacions, assemblees de FAPAC, activitats
de lleure o educatives...
-informacions d’interès de temes relacionats amb l’AMPA i l’escola
-promoció i foment de la participació de les famílies en activitats organitzades per l’AMPA
i l’escola: trobades de cohesió, sessions de treball...
-comunicacions pràctiques entre famílies (estat de carreteres en cas de nevada,
activitats de poble, propostes formatives de les famílies...)
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El mail de l’AMPA és ampa.escola.estany@gmail.com i hi tenen accés tots els membres
de la Junta. Es pot fer servir com a via de comunicació per part de les famílies si així ho
precisen.
L’AMPA també disposa d’una bústia a l’entrada de l’escola per aquells socis que vulguin
fer propostes de millora a la Junta en format paper siguin o no anònimes.
A través del Web de l’escola l’AMPA hi fa entrades amb activitats realitzades,
informacions concretes, propostes... trobareu aquests articles barrejats amb els de
l’escola. Trobareu també articles de l’AMPA a la revista trimestral de l’escola que
s’elabora per part de les nens i nens de la classe dels grans.

FAPAC
L’AMPA de la nostra escola és sòcia de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de
Catalunya. Aquest fet permet obtenir formació i informació diversa relativa a la gestió de
l’AMPA, el foment de la participació, subvencions, temes d’interès per l’escola i relativa a
educació…
També facilita l’assegurança en horari no lectiu a través d’una asseguradora que té
conveni amb FAPAC, així com assessorament legal si és precís.
Aquestes sessions i formacions proposades per la FAPAC s’han ofereixen a les famílies
de l’escola a través del grup de whatsapp.
Un membre de la Junta és vocal de la FAPAC i representant de la FAPAC al Moianès.

ASSEGURANCES
Cada any l’AMPA de l’escola gestiona al principi de curs i cada vegada que comença un nou
infant a l’escola, una assegurança obligatòria que cobreix l’horari no lectiu. Per tant,
aquesta assegurança dóna cobertura durant l’horari del dinar (13h a 15h) i durant l’horari
posterior a la fi de l’escola a la tarda. Amb aquesta assegurança es dóna també cobertura
a les persones que puntualment fan monitoratge.
Aquesta assegurança es fa a través de l’empresa Arç Cooperativa que té conveni amb
FAPAC.
Les famílies que decideixen no ser sòcies de l’AMPA han d’assumir el cost d’aquesta
assegurança.

REUNIONS
Reunions de socis
La reunió de la Junta amb la resta de socis de l’AMPA es fa a principi de curs per presentar
els membres i proporcionar informació addient.
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Al segon trimestre se’n fa una altra conjunta amb la direcció de l’escola
A final de curs es fa una nova reunió per retre comptes a nivell econòmic i de les activitats
fetes.

Reunions de Junta de l’AMPA
La Junta de l’AMPA es reuneix sempre que és necessari en funció de l’època de
l’any i els assumptes a gestionar en cada moment. Aquestes reunions tenen per
objectiu:
-revisar l’estat de comptes
-organitzar activitats en les que l’AMPA hi té implicació
-prendre decisions del dia a dia
-...
A part d’aquestes reunions cada membre de la junta ha assumit diverses tasques
per poder avançar en el dia a dia i mantenir en ordre les gestions fetes: comandes,
compres i recollides de materials, loteria, aliments... gestions administratives
amb ajuntament i altre ens (encarregar material necessari per activitats
organitzades), elaboració d’actes de les reunions, consultes a professionals
externs...

Reunions AMPA-direcció de l’escola
La Junta fa també reunions amb la direcció de l’escola (Toni Comajoan i Fernanda
Nieto) cada mes o mes i mig per tal de:
-comentar les activitats que s’han anat fent des de l’escola
-organitzar activitats conjuntes
-aclarir dubtes, comunicar inquietuds, fer propostes...
A part de les reunions formals, s’han mantingut trobades, converses i debats entre
l’AMPA i la direcció de l’escola sempre que ha estat necessari i que no ha estat
possible una reunió presencial.

Reunions AMPA amb altres ens relacionats amb l’educació i la comunitat
educativa
Des de la Junta s’assisteix també a reunions amb:
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-Regidoria d’educació de l’Ajuntament de L’Estany
-Consell Comarcal del Moianès
-FAPAC: assemblees ordinàries, formacions...

Reunions de Consell Escolar de ZER i d’escola
Cada trimestre es fa una reunió de Consell escolar de ZER i una reunió de Consell
escolar d’escola. Els Consells Escolars estan formats per direcció, ajuntament,
claustre, famílies (càrrec electe) i AMPA.
Això vol dir que cada trimestre un membre de l’AMPA (actualment la presidenta)
junt a una mare o pare elegit per votació per les famílies, assisteixen a les
reunions dels dos Consells Escolars on es prenen certes decisions, la direcció ret
comptes econòmics i educatius, es debaten certs aspectes...

COMISSIONS
El curs 2018-2019 des de la Junta s’ha promogut el treball a través de diferents
comissions formades per membres de l’AMPA, membres del claustre de l’escola i
totes aquelles famílies motivades a participar.
Actualment hi ha 6 comissions que han estat treballant al llarg del curs. Les
comissions treballen amb autonomia tot i que certes decisions (econòmiques, per
exemple) han de passar per la Junta o per la direcció de l’escola segons el cas.
L’objectiu és que les comissions tinguin capacitat de decidir i de gestionar allò que
cadascuna treballa. D’aquesta manera es potencia la participació de les famílies,
el treball conjunt de tota la comunitat educativa, s’aprofiten coneixements i
habilitats dels membres de la comunitat, es descarrega a la Junta de les
nombroses responsabilitats que assumia quan no hi havia les comissions…
Hi ha certs temes, però, que es consideren prou rellevants com per ser debatuts a
nivell de Comunitat educativa i, per tant, es consultaran amb les famílies i el
claustre.
-Comissió d’Extraescolars i Casal d’estiu
-Comissió de Festes i Sant Jordi
-Comissió de Menjador
-Comissió de Pati
-Comissió Verda
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-Comissió de Convivència (la formen una mare i un membre del claustre i forma
part de la Comissió de Convivència de la ZER).
Amb la nova ZER formada per 3 escoles (Sant Quirze Safaja, Collsuspina i
L’Estany) es planteja la possibilitat de crear una AMPA de ZER.

Al suro que hi ha entrant a l’escola hi trobareu la llista de membres de cada
comissió per si us animeu a participar en alguna o us hi voleu adreçar per alguna
cosa.

FESTES
Durant el curs es fan diverses festes i festetes organitzades conjuntament amb
l’escola o amb la ZER
-Castanyada: al matí tota l’escola i les famílies que poden i tenen ganes de fer-ho,
anem a buscar bolets pels voltants del poble. Hi anem a peu tots plegats i tornem
amb els cistells més o menys plens en funció de l’any. Un cop a l’escola netegem
els bolets i es cuinen amb butifarra per berenar. A la tarda les nenes i nens fan un
espectacle on hi estan convidades totes les famílies. L’AMPA n’assumeix el cost.
Aquesta activitat s’organitza conjuntament entre la direcció i la junta de l’AMPA.
-Fira de Nadal: a L’Estany és tradició que cada 8 de desembre se celebra una fira
de nadal on hi ha activitats i moltes paradetes on s’hi troben productes diversos.
Des de l’AMPA cada any s’organitza una parada per recollir diners per activitats a
l’escola. Aquesta activitat ha passat a organitzar-se des de la Comissió de Festes.
-Nadal: a l’escola les mestres organitzen un espectacle de Nadal i es fa un berenar
per tota la comunitat educativa. Aquesta activitat s’organitza conjuntament entre
la direcció i la junta.
-Calçotada: ja fa dos anys que a l’època dels calçots s’organitza des de la junta junt
a la direcció una calçotada per tota la comunitat educativa.
-Dijous Llarder; des de l’escola s’organitza un berenar i activitats a la tarda oberta
a les famílies
-Carnestoltes: des de l’escola s’organitza una rua i una mica d’espectacle
-Sant Jordi: la parada de roses del poble es gestiona des de fa molts anys des de
l’AMPA i ara es fa conjuntament amb l’escola. Aquesta activitat ha passat a
organitzar-se des de la Comissió de Festes
-Festa de la ZER: cada any una AMPA de la ZER rotativament organitza la festa per
totes les famílies de la ZER cap al maig.
Circular AMPA_2019-2020 (núm.C-01)

-Fi de curs: des de fa molts anys des de l’AMPA s’organitza un dinar (abans era
sopar) per totes les famílies i mestres de l’escola per tancar el curs. En aquest
dinar els primers, el postres i els cafès els porten les famílies (cadascuna decideix
què portarà) i el segon plat el paga l’AMPA. Aquesta activitat la gestiona la junta
junt a la direcció de l’escola

SAMARRETES I FORROS
Sempre que es fan sortides d’escola o conjuntes amb la resta de la ZER des de
l’escola es demana a les famílies que els nens i nenes portin la roba de la ZER ( o si
més no, roba verda) per poder-los identificar fàcilment. Primerament es potencia
l’intercanvi d’aquest tipus de roba entre les famílies i si cal es facilita a qui ho
necessiti poder comprar la roba verda de l’escola (samarreta i forro polar de color
verd amb logo de l’escola). L’AMPA compta amb un stock d’aquesta roba i, si no en
té en stock, en fa una compra.
Les famílies sòcies tindran un preu més econòmic.
GRUPS DE WHATSAPPS
Darrerament s'ha creat diferents grups de whatsapp relacionats amb l’escola i/o
l’AMPA que cal saber distingir i també cal tenir clar els objectius de cadascun:
-Famílies Escola Estany: en aquest grup hi ha totes les famílies o membres de
famílies que així ho volen. L’objectiu és compartir informacions rellevants des de
l’AMPA o per part de les famílies que tingui relació amb el grup. Es demana que el
contingut es limiti a aspectes d’escola i educatius.
-Grup de difusió de direcció: a través d’aquest sistema la direcció del centre fa
arribar a totes les famílies que així ho volen informacions de centre. NO és un grup
i, per tant, si hi ha resposta d’una persona en concret, aquesta només la rep
l’administrador del grup (el director)
-AMPA: la Junta de l’AMPA es comunica constantment a través d’aquesta via
-Comissions: cada comissió té el seu propi grup de whatsapp per mantenir
contacte i comunicació entre els seus membres
Es prega no fer un ús abusiu o distorsionat dels grups per evitar colapsar-los o
que es converteixen en un fòrum de debat, un focus de conflictes, un recull de
“missatges brossa”...

PROJECTES D’ESCOLA
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1. Lectures en família: Aquelles famílies (pares, mares, avis…) interessades
assisteixen a l’escola en horari escolar (cal organitzar amb la direcció els
horaris) i fan lectures amb els nens/es de cicle mitjà o superior un cop per
setmana. És una activitat que té molt èxit i cada vegada hi ha més adults que
hi volen participar.
2. Conferències: els divendres a la tarda dins d’horari escolar tots els
alumnes de P3 a 6è, famílies, mestres i persones externes a l’escola fan
conferències de temes diversos. Aquestes conferències són obertes a
tothom qui vulgui assistir i/o participar amb un tema del seu interès.

PLA DE NEVADES I NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
Cada any el Consell Escolar revisa i valida els documents que recullen el protocol
a seguir en cas de nevada i les normes de funcionament en el servei de migdia,
incloent el Menjador. Aquests documents es fan arribar a les famílies
En relació al Pla de Nevades les famílies signen un document en què es reflexa
amb qui poden marxar els fills/es en cas que s’hagi de tancar l’escola

REFLEXIÓ I AGRAÏMENTS
Des de la junta volem animar les famílies a participar en el dia a dia a través de les
comissions i de la comunicació bidireccional amb la junta per tal d’anar avançant
conjuntament en la millora de la cohesió de la comunitat educativa i la millora
constant de la nostra escola!!!
Tots/es tenim les nostre limitacions: la feina, la casa, les nostres activitats i les
dels nens/es però el més important és que:
Tots/es tenim capacitats, recursos i idees que poden enriquir la comunitat
educativa i, per aquest motiu és molt important que tots/es hi participem. No hi ha
ningú que no tingui res a aportat sempre que ho faci amb alegria i en positiu. Cal
buscar en quin àmbit ens trobem cadascuna de nosaltres més còmode i posar-hi
cullerada!!!
En positiu avançarem plegats!!!
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