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Família-Escola

� Més contacte /comunicació /reunions entre pares-
professors a tots els nivells (sobre tot a partir dels
cursos superiors)

� Diàleg por part de l’escola

� Més participació de pares/mares en activitats de 
l’escola (participar-hi en alguna classe, etc...)

� Informant a les classes en grups reduïts

� Creant més espais de encontre entre família i escola

Idees de millora
Família-Família (a potenciar per l’AMPA)

� Ampliar el número d’activitats per ampliar possibilitats de participació

� Organitzar activitats més motivadores

� Millorar el clima: fent la convivència més alegre i divertida

� Activitats pares-fills (teatre, futbol, etc...), festa de les cultures, dia de les 
professions

� Charles divulgatives/informatives

� Potenciar activitats comuns, tallers, etc...

� Fent canvis en l’AMPA

� Bústia de suggeriments

� Festes en la escola trimestralment

� Les comunicacions per e-mail és una bona via (aquest any son més habituals)

� Conscienciació de que l’escola som tots i que s’ha d'assistir més a las reunions 
del AMPA

� Demanar opinió sobre quines activitats portar a terme

� Donar més visibilitat, enviar més comunicacions, correus informatius, entrades 
al blog, etc..

� Crear una escola de pares/mares

� Comunicar a les famílies que entren noves tots els medis de comunicació que 
utilitza l’AMPA

� Oferir servei de guardaria a totes les reunions de l’AMPA



Incidències a destacar

Falta de direcció durant un temps

Més vigilància en el pati del menjador

Violència i rialles entre nens, difícil de evitar

Baixa qualitat de algunes extraescolars i poca oferta

Millorar l’entrada/sortida de l'escola

Poca transmissió del historial dels alumnes al curs següent

No m’agrada el menjador

“La meva filla de 3er diu que els “nens de fora” juguen junts 
al pati – com anem en “integració”?

Sembla que hi ha por a la bi-direccionalitat de la informació

Als lavabos de les nenes no hi ha paper higiènic sovint



Canals de comunicació més utilitzats

� Motxilles, Facebook, Suro, e-mails, Twitter, Boca a Boca, Blog,
Assemblees y Actes

� Tots els enquestats consideren que no s’hauria de treure cap,
excepte una persona que trauria els e-mails i un altre el
twitter

� Afegir:

• Activar més Xarxes (sense especificar quines)

• Crear una newsletter quinzenal com a magazine

• Clickedu

• Aprofitar més las xarxes socials creant un grup actiu i
dinàmic

� Cartells més grans



Menjador

Control
• Garanties de que es controlen les 

al·lèrgies
• L’AMPA hauria de poder participar més 

en la gestió del temps de menjador i 
qualitat dels aliments

• El que diuen les meves filles no 
coincideix amb el Menú. No hi ha cura 
en l'alimentació dels nens al·lèrgics o 
amb dificultats

• Mínim feedback amb els monitors de 
menjador

Qualitat
• La qualitat i els menús podrien ser 

millors del que son actualment
• Augmentar una mica el preu per 

augmentar la qualitat
• Menjar dolent i cada any pitjor
• Molt descontents amb la qualitat del 

menjar i neteja (vaixella)

Informació
• No queda clar el funcionament del 

menjador. No arriba suficient informació 
de cóm es gestiona el temps i qui vigila 
els alumnes

• Les famílies haurien de tenir més 
informació sobre els menús y tipus de 
productes que s’utilitzen

• Els papers que posen a les motxilles de 
vegades estan duplicats amb informació 
contradictòria

Productes
• Més iogurt
• Distribució de menús rara (unes setmanes 

no mengen llegums, 2 vegades pasta, 
etc...)

• Poca verdura de temporada. Empresa 
amb criteris de sostenibilitat social i 
ambiental. Introduir més aliments 
ecològics

• Menjar salat

Propostes
• Aprofitar l’hora del dinar per educar en bons hàbits i bones maneres
• Els petit surten amb gana; massa temps entre el dinar i el berenar. Cap 

ajuda a pesar de no rebre la beca de menjador de la generalitat
• Menjador en anglès, altres escoles ho fan i funciona
• S'haurien de rentar les dents després de menjar
• Replantejar-se tota la filosofia i organització del temps del menjador
• Millorar l'ambient, passant de militar un més relaxat /convivència, sense 

amenaces de falta de pati si no mengen, por exemple...

Positiu
• Molt bona relació 

qualitat/preu. La millor 
del barri, pel que conec

• El funcionament és bo i 
correcte

• Perfecte tot



Projectes en marxa/futurs

Gegantona
• Col·laboració activa: 8
• Participació: 6 Jocs de Taula

• Col·laboració activa: 3
• Participació: 9 Butlletí Escolar

• Col·laboració activa: 5
• Participació: 6

Setmana del taller
• Col·laboració activa: 7
• Participació: 17 Col·loquis en anglès

• Col·laboració activa: 4
• Participació: 5 Segona mà/intercanvi

• Col·laboració activa: 4
• Participació: 17

Banc del temps
• Col·laboració activa: 5
• Participació: 7



Moltes Gràcies !!!


