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MEMÒRIA D’ACTIVITATS CURS 2013-2014 

 
0. Presentació 

Aquesta Memòria d’Activitats respon al mandat dels estatuts de l’AMPA del CEIP Diputació de 

redactar-ne una cada any.  

 

1. Funcionament de l’AMPA 

D’acord amb els estatuts d’aquesta Associació, els òrgans de govern de l’AMPA són 

l’Assemblea General i la Junta Directiva. L’Assemblea General es reuneix com a mínim un cop 

l´any entre novembre i febrer. Aquest curs les assemblees s´han celebrat el 18 de novembre 

de 2013 i el 16 de juny de 2014. La Junta Directiva es reuneix el primer dilluns de cada mes i, 

encara que els estatuts parlen d’un màxim de 14 membres, les portes de la reunió estan 

obertes a qualsevol pare que hi vulgui assistir, i a aquest efecte se’n fa publicitat. 

 

2. Situació actual 

Les polítiques de CiU i del PP de desmantellament dels serveis públics i contra els drets 

fonamentals han continuat durant aquest curs posant en qüestió l’educació del nostres fills i 

filles. El manteniment de les retallades en educació, sanitat i serveis socials bàsics continua 

desmantellant l’Estat de benestar. Ara la societat catalana es més pobre, desigual, injusta i hi 

han més famílies que tenen menys recursos per fer front a les necessitats bàsiques i per 

portar endavant el dret a l’educació dels seus fills i filles. Com es diu a l’informe d’Oxfam la 

elit política governa per a les mateixes elits, promouen la desigualtat econòmica i mantenen 

segrestada la democràcia (Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad 

económica” (20-1-2014). El Departament tanca aules i centres públics,  incrementa ràtios 

d’alumne/professorat per aula, renova les subvencions per als centres concertats d’elit 

(100M), ha reduït els professors destinats a l’atenció a la diversitat i a l’escola inclusiva; les 

substitucions no són cobertes des del 1r dia i no tenen el 100% de dedicació, i les noves 

contractacions es fan amb salaris molt baixos. 
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Al 2013 a la prova de sisè més del 15% de l'alumnat no arribava al mínim exigible, els 

repetidors van pujar fins a un 30% i han desaparegut els alumnes excel·lents. A aquestes 

xifres hem d’afegir el 26’5% dels alumnes que deixen d’estudiar una vegada acaben 

l’educació obligatòria (la mitjana europea està en un 14,1%).  

 

El 2013, com tots sabem, ha sigut també l’any de la llei Wert, finalment aprovada pel PP a 

novembre de 2013 i ja en vigor. Es una llei que busca establir un sistema educatiu més 

elitista, obrint la finestra a la seva privatització, que recupera la religió catòlica com a matèri a 

avaluable i que trenca el model d'immersió lingüística i el de participació de les famílies en 

els centres educatius, entre d’altres. Aposta a més, per aprofundir en el model de l’elecció i la 

competència entre centres, especialment entre els públics i els concertats, afavorint així a les 

famílies amb més recursos i fomentant la segregació.  

 

3. Activitats ordinàries 

3.1 Activitats extraescolars i esportives 

Una de les finalitats de l’AMPA és programar les activitats extraescolars i esportives. La part 

no docent de les activitats que es duen a terme a l’escola són gestionades per tres empreses: 

Xaranga ,Esport Viu i TEAM. L’AMPA transmet les preocupacions dels pares a qui representa i 

mira de solucionar i millorar les incidències que poden anar sorgint, així mateix proposa i 

suggereix novetats. En aquest sentit, les famílies poden comunicar-se amb la Junta de 

l´AMPA a través dels correus: comunicació@ampa-diputacio.com i correu@ampa-

diputacio.com. També a través de la bústia penjada al panell de l´AMPA a l´entrada de 

l´escola.  Malauradament aquest any hem hagut de lamentar alguns problemes en el 

comportament d’algun pare en les activitats i vam haver de recordar els valors que han de 

moure a qui apunta als seus fills a les activitats, a on fomentem la participació de tots i el 

pasar-ho bé per damunt de tot. 

 

3.2 Festes 

A la nostra escola es considera essencial la formació acadèmica, com és evident, però també 

es treballen les festes com a part de l’educació dels nostres fills i és en aquests moments 

http://www.ceip-diputacio.com/
mailto:correu@ampa-diputacio.com
mailto:comunicació@ampa-diputacio.com
mailto:correu@ampa-diputacio.com
mailto:correu@ampa-diputacio.com


                                                                                                       
  

www.ceip-diputacio.com                                                                            correu@ampa-diputacio.com            
 

quan tota l’escola treballa junta, des dels més grans fins als més petits. Les famílies no 

podem participar en la formació acadèmica, però sí que participem en totes les festes de 

l’escola, organitzant, aportant diners, col·laborant, proposant idees... Els nostres fills en 

gaudeixen... i nosaltres també, i tenim unes quantes festes per no avorrir-nos: festa de 

benvinguda de P3, oncle Buscall, Carnestoltes, Festa d’Aniversari  i Festival Extraescolars.  

Aquest any s’ha donat una novetat a la Festa d’Aniversari de l’escola, al canviar el sopar sense 

gaire éxit per un dinar “popular” al acabar la festa. 

L’AMPA subvenciona la major part d’aquestes despeses, però és gràcies a molts pares (ja 

siguin de la Junta o no) que es poden dur a terme aquestes festes, ja que col·laboren de 

moltes maneres possibles: amb mitjans personals (ajudant al Oncle Buscall i al Carnestoltes), 

treballant a les festes (fent tallers de maquillatge, inflant globus, repartint coques, col·locant 

coses, recollint-les). 

 

3.3 Xerrades (Formació de pares). 

Aquest curs es va celebrar una única xerrada, a càrrec de la Fundació Hospital de nens amb el 

tema: “Què i com mengem”. L´assistència, malauradament, va ser pobre. Només 8 famílies. 

No som capaços de trovar la manera de que els pares donin suport aaquestes iniciatives que 

des deñl punt de vista formatiu són força interessants. 
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3.4 Comunicació. 

També aquest curs s’ha endegat una nova comissió de comunicació que juntament amb el 

bloc i el twitter i el Facebook completen el ventall offline de l’AMPA. 
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4. Activitats extraordinàries 

L’AMPA, a part de les activitats normals del seu funcionament, sempre procura tenir 

propostes extraordinàries de millora i durant aquest curs van ser les següents: 

 

4.1 Fira tot a 1 euro 

Aquest any es va tornar a celebrar la fira de tot a 1 euro que va acabar tenint molt èxit. Per a 

la festa d’aniversari de l’escola es va recollir roba, joguines... i es va vendre tot a un euro. 

Aquest cop la recaptació anirà a finançar el projecte de geganto/na. També afegir que 

aquesta activitat ha sigut penjada al web de la fundació Bofill com a exemple de bones 

pràctiques en les AMPA 
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4.2 Moviment reivindicatiu AMPA Diputació 

L´AMPA ha volgut manifestar-se de forma clara amb diferents reivindicacions que han anat 

succeint durant el curs. Un recull d´aquestes són: 

- Penjada de cartells a la façana de l´escola reivindicant el NO a les retallades i la lluita per una 

escola pública de qualitat. Van participar famílies i professorat de l´escola. 

- Lectura del Manifest a favor de l´assignatura de música en perill de desaparició del 

currículum escolar si s´apliqués la Llei Wert. 

- Adhesió al manifest de SOM escola. 

 

Mantenim la nostre presència en el barri a través de la Xarxa d’AMPA de l’Eixample.  

La coordinadora canalitza totes les reivindicacions de les AMPA de l’Eixample i concretament 

ha realitzat un informe d’escolaritat al districte de l’Eixample. 
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Aquest any col.laborant en la elaboració del Mapa Escolar de l’Eixample que va ser presentat 

al Març a l’escola dels Llorers. També participem en el Camí Amic i en Calàbria 66 i en la 

plataforma de l’Institut Germanetes  

 

4.3 Concurs d´idees 

Aquest curs es va tornar a engegar el 2n concurs d´idees de l´AMPA Diputació. De totes les 

idees presentades, la guanyadora va ser el “Projecte Gegant/onA”, que es durà a terme en els 

anys posteriors, provant d´implicar a tots els agents involucrats en l´escola. (professorat, 

pares i mares, alumnes etc.). 

El projecte consisteix en utilitzar una activitat artística, vinculada a la tradició popular 

catalana, com a base d’un treball col·lectiu que fomenti la participació de tota la comunitat 

educativa (professorat, AMPA, famílies, alumnat). S’haurà de dissenyar, crear, prendre 

decisions i elaborar. 

Volem promoure la participació activa i sentiment de pertinença dels membres de la 

comunitat mitjançant el treball en equip / col.laboratiu. 

La  cap grossa o GegantonA que serveixi per gaudir en les activitats lúdiques que es portin a 

terme al centre primerament i posteriorment al barri ( festes del barri ( Festes de Sant 

Antoni) , festes de la ciutat ( Festes de Sant Eulàlia 8 de Febrer). 

El projecte es divideix en 4 fases : 

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. A la comunitat educativa i destinataris (professorat, 

alumnat, famílies del centre) i concurs de personatge i dissenys de formacolectiva en 

un cartell. 

2. EXECUSIÓ DEL PROJECTE .El.laboració per part dels membres de la comunitat o 

col.laboració profesional de la CapGrossa o Gegantona decidida entre tots(durant el 

concurs mitjançant vots). 

3. APERTURA DEL NOSTRE GEGANTÓ A LA COMUNITAT. A través del bateig del gegant i 

introducció a les activitats propies d’un personatge del barri i de la ciutat de 

Barcelona.  

4. MANTENIMENT I EMMAGATZEMATGE. 
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Durant el curs 2013-2014 es va posar en marxa la primera fase: 

 
- El Projecte és va presentar a les famílies / ALUNMES durant la festa de l'escola el 17 

de maig 2014. (adjuntar cartell de la festa de l'escola on surt que es presentarà el 
projecte?) 

Aquesta presesentación es va fer  mitjançant un mural "SENT QUE ETS ESCOLA I 
PARTICIPA" que es penja a l'entrada de l'escola explicant el projecte i les seves 

diferents fases.  

                                                     
 

- En juliol 2014 les coordinadores del projecte es reuneixen amb l'escola per discutir 
possibles col·laboracions conjuntes. 

 
- L'escola es mostra molt interessada en el projecte i s'adopta com a temàtica a 

treballar conjuntament escola-AMPA per al següent curs escolar 2014-2015. 
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4.4 Projecte “suro” de l´AMPA 

El passat gener es va donar un tomb a la funció del suro que hi ha ubicat a l’exterior de 

l’escola per tal de crear un accés off-line més directe amb les famílies d’una manera més 

atractiva. Es va distribuir en diferents seccions que es van anar mantenint durant tot el curs.  

A finals del curs passat, es va afegir un nou espai per la Gegantona. 

Des del mail de comunicació, també s’han enviat informacions a tota la gent inscrita en el 

grup de google creat. 

 

Aquesta iniciativa es va tirar en davant per tal de fer més visible la pròpia AMPA i les 

diferents informacions i temes educatius que poguessin tenir interès per les famílies que 

composen aquesta AMPA.  

 

5. Mitjans personals 

D’acord amb els estatuts són socis de l’AMPA els pares i mares i, en el seu cas, els tutors 

legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la voluntat de ser-ho. 

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació i actua 

com a òrgan executiu de l’Assemblea General. 

La Junta Directiva està formada per un mínim de 4 membres i un màxim de 14, tot i que ja 

s’ha dit que tradicionalment es deixa la porta oberta a tothom que hi vulgui assistir. Els 

càrrecs coberts són el de president, Jordi Mateu; sots -presidenta, Neus Badia; tresorer, 

Agustí Planas, i secretari, Fran Fernández Moriche. 

 

6. Mitjans econòmics 

6.1 Ingressos 

Els ingressos de l’Associació provenen de les quotes dels socis, de les subvencions, de la 

venda d’equips esportius i de les activitats extraescolars. 

 

6.2 Despeses 
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Les despeses de l’Associació corresponen als monitors dels tallers; als monitors en les 

sortides, a les aportacions a les colònies que tots els nens de l’escola fan en durant el curs 

escolar, al viatge de final de curs de 6è; a les quotes de la FAPAC, al material d’oficina, de 

l’escola i informàtic; a les festes; a les activitats extraescolars. 

 

6.3 Avaluació de la tresoreria 

Aquest any s’ha recuperat l’equilibri pressupostari.  

 

6.4 Projectes finançats 

La política de l’AMPA sempre ha estat col·laborar de la millor manera possible en les 

inversions que calen per a millorar l’escola.  

 

Altres anys, s’ha pogut col·laborar a sufragar les despeses de l’equip de so del gimnàs, l’equip 

de so del menjador, la megafonia del pati poliesportiu, les instal·lacions de l’aula 

d’informàtica, l’aire condicionat de la sala d’informàtica, els ll itets per als nens de P3, les 

cassetes del pati dels petits, les cistelles de bàsquet, les porteries de futbol, la pintura de la 

planta baixa de l’escola... Això és i serà possible, sempre que es dugui a terme una política 

pressupostària seriosa, on prevalguin els interessos generals i es vetlli per fer millor cada dia 

la nostra escola que ha estat i ha de seguir estant la casa de tots. 

 

En aquest sentit, apuntar que es van assolir dues vies de finançament extern; una, rebuda 

per part de l´oficina de la Caixa, número .....i l´altre, aconseguida per la presentació del 

Projecte del foment de la participació de l´AMPA a l´Ajuntament de Barcelona.  

 

És, aquest aspecte que hem de desenvolupar tots els socis i sòcies de l´AMPA per tal de 

trobar fonts de finançament alienes que ajudin a engegar diferents projectes  per tal de 

millorar la qualitat les activitats que s´estan desenvolupant i aquelles que puguin incorporar-

se. 
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7. Agraïments  

Des de l’AMPA es vol agraïr la dedicació que esmercen els professionals tant de 

l’ensenyament com del monitoratge amb els nostres fills, perquè tots tenim un objectiu 

comú: el benestar dels nostres fills, i sense una actuació coordinada i cordial això no seria 

possible. 

Cal fer una menció especial a aquells pares voluntaris, no només de la Junta, que durant tots 

aquests anys ens han donat suport i ens han ajudat a dur a terme tota aquesta tasca, la 

major part del temps d’una manera anònima i callada, fent que tot el que s’ha indicat en 

aquesta memòria fos possible. Tot aquest esforç normalment passa desapercebut, però cal 

tenir en compte que algú ho ha de fer perquè hi hagin resultats. Totes aquestes 

col·laboracions són necessàries i ens agradaria que se seguissin produint i, si fos possible, 

que n’hi haguessin més.  

Al cap i a la fi escola som tots i entre tots la fem més gran cada dia. 
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