MEMÒRIA CURS
2019-20

AMPA La Vall del Terri

PRESIDÈNCIA
1. Registre de la nova Junta de l’AMPA al Departament de Justícia.
2. Sol·licitud de certificat amb les noves dades registrals de l’Associació i obtenció del
certificat digital.
3. Justificació de la Subvenció rebuda per part de l’Ajuntament de Cornellà del Terri,
corresponent a l’any 2019.
4. Sol·licitud de Subvenció a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per a l’any 2020.
5. Curs de Gestió Bàsica de l’AMPA impartit per la FAPAC.
6. Sol·licitud de Subvenció a la Diputació de Girona, programa “Neda a l’Escola” per al
Curs 2019/20.
7. Reunió amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany referent a la signatura del
Conveni de col·laboració del servei de Menjador, per al curs 2020/2021.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Registre de la nova Junta de l’AMPA al Departament de Justícia.

DATA D’INICI:

05/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

25/11/2019

DESCRIPCIÓ
Aquest tràmit es pot fer presencialment davant el departament de Justícia de la Generalitat a Girona o bé per internet a través de la pàgina web del gencat, si es
fa per internet es necessita el certificat digital en representació de l’Associació. Només el president/a de l’Entitat disposa d’aquest certificat.
Cal presentar o enviar degudament complimentat i signat el següent document: Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva.
A més, cal disposar de l’última Acta de l’Assemblea on es va escollir als nous membres de la Junta, degudament signada.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Aquest tràmit és obligatori quan es procedeix al canvi dels òrgans de govern en l’entitat, degut a la renovació parcial de la Junta Directiva i sempre que la
renovació hagi estat d’algun dels càrrecs principals en l’Associació, que son: presidència, secretaria i tresoreria. Aquest tràmit és gratuït.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Sol·licitud de certificat amb les noves dades registrals de l’Associació i obtenció del certificat digital.

DATA D’INICI:

05/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

25/11/2019

DESCRIPCIÓ
Si el membre entrant assumeix el càrrec de presidència, no es pot fer el tràmit online, s’ha de fer presencialment davant el departament de Justícia de la
Generalitat (Girona).
En el mateix moment que es tramita el registre de la nova Junta amb la presentació del Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva, cal sol·licitar el
certificat amb les dades registrals actuals de l’Associació, per obtenir aquest certificat cal pagar la taxa corresponent, aquest document és necessari per a
poder obtenir posteriorment el certificat digital. Un cop pagada la taxa i fet el tràmit, és recomanable guardar el comprovant, passat uns 15 o 20 dies envien per
correu electrònic el certificat amb les dades registrals, aleshores:
●

●

Un cop es disposa del nou certificat de dades registrals, caldrà fer la sol·licitud a través de la pàgina web de FNMT-RCM per a l’obtenció del certificat
digital, un cop introduïdes les dades a la seva web, envien per mail un codi. Aquest codi es necessita més endavant per a fer la descàrrega del certificat
digital.
Cal demanar cita previa a Hisenda per a fer el tràmit d’acreditació, el dia de la cita cal portar el DNI, el nou certificat de dades registrals i el mail amb el
codi de la FNMT, posteriorment ja es pot fer la descàrrega del certificat digital en un pendrive o pc.

ALTRES DADES:
COST:

21,85€ (Taxa per l’obtenció del nou certificat de dades registrals de l’Associació).

VALORACIÓ:
Aquest tràmit és obligatori des de 2015 per a poder realitzar les comunicacions amb l’Administració Pública.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Justificació de la Subvenció rebuda per part de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, corresponent a l’any 2019.

DATA D’INICI:

01/11/2019

DATA FINALITZACIÓ:

01/12/2019

DESCRIPCIÓ
Presentació de la documentació justificativa de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cornellà del Terri. L’Ajut s’ha destinat a pagar la despesa derivada de
la instal·lació de dos aires condicionats a l’edifici de primària i el serveis de transports de les excursions realitzades durant el curs 18-19.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
L’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament per a l’any 2019, ha estat de 4800€.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Sol·licitud de Subvenció a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per a l’any 2020.

DATA D’INICI:

07/02/2020

DATA FINALITZACIÓ:

DESCRIPCIÓ
Tràmit per a la sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
L’import de la subvenció atorgada l’Ajuntament per a l’any 2020, ha estat de 4800€.

07/02/2020

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Curs de Gestió Bàsica de l’AMPA impartit per la FAPAC.

DATA D’INICI:

19/02/2020

DATA FINALITZACIÓ:

19/02/2020

DESCRIPCIÓ
Assistència al curs organitzat per la FAPAC que va dirigit a totes les persones que col·laboren o s’incorporen a les AMPA/AFA i volen ampliar coneixements.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

3 membres de la Junta Directiva de l’AMPA

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Aquest curs és interessant doncs donen eines per facilitar l’organització de l’AMPA, d’acord amb la legislació vigent, també donen a conèixer informació
rellevant sobre el funcionament i l’organització de l’Associació i del centre educatiu.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidència

ACTIVITAT / PROJECTE

Sol·licitud de Subvenció a la Diputació de Girona, programa “Neda a l’Escola” per al curs 19-20.

DATA D’INICI:

07/02/2019

DATA FINALITZACIÓ:

07/02/2019

DESCRIPCIÓ
Tràmit per a la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a l’activitat de natació. Segons les bases reguladores de la subvenció, i considerant el
número de línies i sessions a realitzar durant el curs 2019/2020, així com la necessitat de contractar empresa de transport, es va sol·licitar un ajut de 3600€.
Degut als aiguats en les instal·lacions del GEIEG al mes de febrer i a la situació derivada pel COVID19, s’han realitzat menys sessions de les previstes.
La diputació ens demanar presentar un certificat al mes d’abril, on cal indicar el número total de sessions realitzades per tal de determinar l’import a atorgar,
enviem el certificat. Finalment l’import atorgat ha estat de 2100€ per a la realització de l’activitat.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Presidencia

ACTIVITAT / PROJECTE

Consell Comarcal - Signatura conveni de col·laboració per a la prestació del servei de Menjador Escolar.

DATA D’INICI:

12/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

8/10/2020

DESCRIPCIÓ
El consell comarcal ens convoca a una reunió al març per tractar tema signatura conveni, finalment aquesta reunió es suspèn per causes de la pandèmia generada pel
COVID19. Al mes de maig ens tornen a convocar per assistir a reunió telemàtica, se’ns informa que degut a la situació sanitària actual han decidit renovar tots els convenis i
que per tant no hi haurà canvis per al proper curs 2020/2021, però que hem d’anar pensant per al curs següent 2021/2022 com volem gestionar el servei, doncs no renovaran
convenis, les opcions que tenim son les següents:
Gestió total del servei per part de l’AMPA, assumint també la contractació del personal per a la prestació del servei així com les compres amb els diferents proveïdors.
Gestió del servei de menjador a través de la contractació d’una empresa externa. Si es decideix gestionar el servei d’aquesta forma, aleshores caldrà pensar en quines
seran les clàusules tècniques que volem que regulin el concurs que farà el Consell Comarcal amb els criteris per a la contractació de l’empresa, aquesta serà
contractada pel Consell Comarcal directament assumint aquest tota responsabilitat i gestió, ens diuen però que l’AMPA podrà continuar supervisant el servei i que ens
serà permès decidir en aquest concurs.
Cedir la gestió del servei al Departament d’Ensenyament.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

3 membres de la Junta Directiva de la nostra AMPA, altres membres d’altres AMPA de la comarca, el secretari, interventor i la
coordinadora de l'Àrea de Cultura i Ensenyament, del Consell Comarcal.

VALORACIÓ:
Quan ens informin si aquesta decisió finalment es tirarà endavant o no, i de ser així, quins seran els requisits marcats pel Consell Comarcal, tenim previst convocar una
assemblea extraordinària, per tal d’explicar la situació a tots els socis i poder determinar quin tipus de gestió es voldrà fer del servei. Pel que fa a la signatura del conveni de
col·laboració pel curs 2020/2021, després de la reunió del mes de maig amb el Consell Comarcal i de varis correus enviats a l’estiu reclamant el conveni, el Consell Comarcal
ens informa a principis de setembre que encara els estan redactant. Finalment rebem el conveni de col·laboració el 8 d’octubre de 2020. Creiem que s’ha endarrerit molt tant
la redacció com l’aprovació dels convenis, possiblement degut a la situació sanitària actual pel COVID19.

COMISSIÓ D’ACOLLIDA MATINAL
1. Conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, mitjançant el servei
d’acollida matinal a l’escola.
2. Valoració del servei ofert per l’empresa Mecacentre, signatura de contracte o
cerca de pressupostos de diferents empreses, per a la prestació del servei
d’Acollida Matinal pel proper curs escolar.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Acollida Matinal

ACTIVITAT / PROJECTE

Conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars mitjançant el servei d’acollida matinal a l’escola.

DATA D’INICI:

12/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020 Tancament de les escoles
per la Covid-19.

DESCRIPCIÓ
L’acollida matinal està pensada per poder facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’horari del servei és de les 7:30h fins a les 9h, durant tots els dies
lectius. Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar aviat i necessiten que els seus fills estiguin atesos mentre no comencen les classes, també
per aquelles famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual. Oferim un espai agradable i lúdic, on es fan diferents activitats: manualitats amb
materials i temàtiques diferents (castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi…), jocs de taula, etc.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

7:30h-9h: 1 alumne / 8:00h-9:00h: 9 alumnes / 8:30h-9:00h: 8 alumnes / Cada 15 dies: 2 alumnes /
Esporàdics: 8 alumnes (en funció del mes).

COST:

Factura de Mecaràpid 5.900€ (El curs 19/20 ens han facturat menys import, doncs al mes de Març es va deixa d’oferir el servei, per
raons sanitàries (Covid19).

A MILLORAR:

Per tal de portar un compte més exhaustiu, seria interessant que la comissió d’Acollida Matinal s’encarregui de domiciliar els rebuts
a les famílies, així com de la revisió mensual dels possibles impagats, etc..

VALORACIÓ:
Continua sent un servei deficitari tot i la Subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cornellà del Terri, però és convenient seguir oferint l’acollida matinal cada any, doncs en els
darrers anys aquest servei s’està consolidant a l’escola, estem molt contents amb el funcionament del servei, cada vegada hi ha més alumnes fixes i els esporàdics continuen
augmentat .

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Acollida Matinal

ACTIVITAT / PROJECTE

Valoració del servei ofert per l’empresa Mecacentre, signatura de contracte o cerca de pressupostos de
diferents empreses, per a la prestació del servei d’Acollida Matinal pel proper curs escolar.

DATA D’INICI:

01/05/2020

DATA FINALITZACIÓ:

30/06/2020

DESCRIPCIÓ
Durant els mesos de maig i juny, es fa una valoració del servei ofert per l’empresa (Mecacentre), si la valoració que es fa de l’empresa contractada és positiva es
formalitza nou contracte amb aquesta per a la prestació del servei d’acollida pel següent curs escolar, en cas contrari, es cerquen altres empreses i es sol·licita
pressupost per tal d’escollir l’empresa que prestarà el servei d’Acollida el curs vinent.

ALTRES DADES:
COST:

0€

A REPETIR:

Mesos de Maig i Juny, de cada curs escolar.

VALORACIÓ:
Estem molt contents del funcionament del servei, cada curs tenim més alumnes que en fan ús i es valora positivament el servei ofert per l’empresa Mecacentre,
pel que es decideix formalitzar nou contracte amb aquesta, pel proper curs 2020/2021.

COMISSIÓ DE MENJADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Supervisió del servei.
Certificats d’assistència d’alumnes amb beques menjador i/o gratuïtats.
Publicació del menú mensual del servei de menjador.
Millora de l’equipament a la cuina (Termostat calderí).
Funcionament i Normativa del Servei de Menjador.
Material per l’estona de pati del menjador, per a l’alumnat d’infantil.
Material per dinamitzar el pati del menjador, per a l’alumnat de primària.
Supervisió incidència del rentaplats de la cuina.
Supervisió incidència de la fregidora.
Revisió i adequació dels menús a les recomanacions del Departament de Salut.
Compra de material divers per a la cuina.
Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell
Comarcal (corresponent al 1r trimestre).

COMISSIÓ DE MENJADOR
13. Necessitat de substitució del congelador.
14. Millora del terra de la cuina.
15. Xerrada impartida per la dietista que elabora els menús de menjador, prevista
pels pares i mares de l’escola.
16. Millora del menú amb propostes de sopars per a les famílies.
17. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Reparacions a la cuina).
18. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Pla de control plagues).
19. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Pla de control de l’aigua de consum
humà).
20. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Material Cuina).
21. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Sistema d’emmagatzematge del
material de joc, per a l’estona del pati al migdia).
22. Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Temes alimentaris).

COMISSIÓ DE MENJADOR
23. Taulell i pla de treball de la zona de la fregidora.
24. Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell
Comarcal (corresponent al 2n trimestre).
25. Signatura conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, per a la prestació
del servei de Menjador Escolar pel curs 2020/2021.
26. Valoració del servei ofert per l’empresa Plagesport i formalització del contracte
pel proper curs 2020/2021.
27. Enquesta de satisfacció del Servei de Menjador.
28. Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell
Comarcal (corresponent al 3r trimestre).

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Supervisió del servei.

DATA D’INICI:

12/09/2020

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020

DESCRIPCIÓ
Visita durant l’estona del migdia al centre per part d’un o varis membre de la comissió, per tal de supervisar el funcionament del servei de cuina i monitoratge.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

Mínim 1 o 2 cops al mes, de setembre a juny..

A MILLORAR:

el soroll al menjador, cocció de la pasta sense gluten, informació a les famílies mitjançant la pàgina web.

VALORACIÓ:
La comissió fa una valoració positiva pel que fa al servei en general. Tant les responsables de l’empresa com l’equip de monitoratge i cuina s’han adaptat
fàcilment a les propostes de millora que s’han anat plantejant. La comissió ha treballat en la millora de la comunicació amb l’equip, s’han escoltat les necessitats
dels monitors, personal de cuina i de l’ alumnat, tirant endavant canvis i propostes que han fet que hi hagi una millora notable en la qualitat del servei. La
previsió és continuar fent aquest seguiment periòdic per poder anar revisant i solucionar de forma immediata tots aquells aspectes que puguin anar sorgint.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Certificats d’assistència d’alumnes amb beques Menjador i/o gratuïtats.

DATA D’INICI:

12/09/2020

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020

DESCRIPCIÓ
Aquest tràmit és obligatori, segons marca el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, cal enviar-los de forma mensual un certificat amb les assistències
al servei de menjador dels alumnes amb beques menjador i gratuïtats.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

Mensualment de setembre a juny.

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Aquest tràmit és obligatori.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Enviament del menú mensual a les famílies.

DATA D’INICI:

12/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020 (Covid19)

DESCRIPCIÓ
Uns dies abans d’iniciar un nou mes, s’envia el menú a la comissió de comunicació per penjar-lo a la secció de menjador de la pàgina web de l’AMPA..

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

Mensualment,s durant el curs escolar.

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Millora de l’Equipament a la Cuina.

DATA D’INICI:

12/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

DESCRIPCIÓ
L’empresa Aiterm, realitza reparació del termòstat de seguretat del calderí, ja que aquest no funciona.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

237,64€ (Reparació termostat calderí - Aiterm)

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

30/09/2019

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Funcionament i Normativa del Servei de Menjador

DATA D’INICI:

30/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

27/02/2020

DESCRIPCIÓ
Degut a l’increment durant els darrers cursos, del mal comportament de l’alumnat durant el servei de menjador a l’escola, la Junta de l’AMPA i el Consell Escolar
ha cregut convenient implantar un sistema de sancions per tal de millorar el funcionament i l’organització del servei, així com la convivència en el centre.
La comissió ha elaborat els següents documents:
• Funcionament del Servei Menjador amb informacions vàries d’interès per a les famílies.
• Normativa del Servei Menjador que contempla les normes del servei i sistema de sancions.
Al novembre es fa l’enviament de la documentació a totes les famílies, a partir d’aquest moment per a poder fer ús del servei serà obligatori l’acceptació de la
Normativa corresponent per part de les famílies usuàries. Les famílies que NO facin ús del servei, també cal que retornin la Normativa signada, ja que també és
obligatòria l’acceptació en cas d’utilitzar el servei de menjador de forma esporàdica.
Desde la comissió es fa el seguiment de la documentació rebuda, essent al mes de febrer quan es rep la última normativa pendent.

ALTRES DADES:
COST:

48,64€ (Despeses fotocòpies - L’estanc)

VALORACIÓ:
Es valora molt positivament la implantació de la Normativa, doncs s’ha vist una millora notable en el comportament de l’alumnat i la forma de relacionar-se
durant el servei. A l’hora, queda regulat quina ha de ser la forma de procedir del monitoratge en cadascun dels casos objecte de sanció.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Material per l’estona de pati del Menjador, per a l’alumnat d’infantil.

DATA D’INICI:

30/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

25/10/2019

DESCRIPCIÓ
Es detecta que hi ha mancança de material per l’alumnat d’Infantil per a jugar amb la sorra al pati. Es compren galledes, pales, assortiments de motlles, rasclets,
llauradors.. Es fa inventari de tot el material i es revisa i es fa seguiment de forma periódica.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

119,50€ (Material pati Infantil - Abacus)

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
El material s’havia anat deteriorant i perdent, el que quedava a disposició sovint era motiu de conflicte entre els més petits. Valorem positivament la compra de
material per a jugar amb la sorra del pati doncs ara tenen estris suficients, a més se’n fa un control / revisió del material de forma periòdica per evitar la seva
pèrdua i en cas de ser necessari anar-lo reposant.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Material per dinamitzar el pati del menjador, per a l’alumnat de primària.

DATA D’INICI:

30/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

31/01/2020

DESCRIPCIÓ
La comissió de menjador detecta que hi ha mancança de material per a l’estona de pati del menjador, pels infants de primària i sobretot per l’alumnat del segon
torn, no hi han prous pilotes per tothom, el que fa que hi hagin disputes constants a l’hora de compartir les que tenen, que son poques i n’hi han de malmeses.
Es decideix fer un inventari del material existent i només es disposa de material per a manualitats, pel que la Junta fa una valoració i decideix realitzar la compra
de material divers com: cordes, hula hoop de diferents mides, pilotes, varis jocs cooperatius, estris per jugar amb la sorra ja que es detecta que sobretot els
alumnes que cursen 1r i fins i tot d’alguns més grans, encara els hi agrada jugar amb la sorra i aquests ho han de fer amb les mans (galledes, pales, rasclets,
bolquets i camions), ninots de dinosaures i altres animals diversos, material per fer braçalets, plastilina, pilotes toves i també pilotes de bàsquet i de futbol de
diferents mides.. Pel que fa a les pilotes de futbol es compra 1 pilota per cada curs i s’implanta un sistema de control, cada setmana hi haurà un responsable de
la pilota que serà l’encarregat de endreçar-la en finalitzar l’estona de pati. Es crea un document per fer el seguiment de tot aquest material.

ALTRES DADES:
COST:

477,51€ (Compra de material divers a Hiper Escola i Elksport)

VALORACIÓ:
Els nens agraeixen la rebuda de material i el fan servir durant el pati, s’han acabat les disputes amb les pilotes. Es valora molt positivament la compra de material
per aquest espai del menjador.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Supervisió Incidència del Rentaplats de la cuina.

DATA D’INICI:

25/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

20/02/20

DESCRIPCIÓ
Un tècnic de l’empresa Aiterm es avisat per l’empresa Plagesport perquè no funciona el rentaplats, aquest realitza varies reparacions desde inici de curs, pero no
acaba d’anar bé i la seva valoració és que cal substituir el rentaplats per un de nou, ja que el que hi ha és vell i diu que ja ha arribat al final de la seva vida útil. Es
decideix en Junta canviar d’empresa i portar la gestió directament desde la comissió, es contacta amb un tècnic de l’empresa Macfred per a demanar una
segona opinió, la valoració del tècnic és que el problema ve d’un excés d’escuma possiblement provocat per la baixa duresa de l’aigua i la dosificació dels
productes químics que s’utilitzen com l’abrillantador. Al gener de 2020 hi ha un problema amb l’aigua calenta del rentaplats, també degut als productes
utilitzats en el rentaplats, el tècnic aconsella canviar aquests productes ja que no són adequats, es soluciona la problemàtica.

ALTRES DADES:
COST:

108,90€ (Reparació - Macfred)

A REPETIR:
A MILLORAR:

VALORACIÓ:
A partir d’ara si hi ha cap averia a la cuina serà la comissió qui ho gestionarà directament amb l’empresa Macfred, serà la comissió qui donarà avís al tècnic i es
farà seguiment del rendiment del rentaplats. No torna haver cap averia amb el rentaplats.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Supervisió Incidència amb la Fregidora.

DATA D’INICI:

25/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

24/02/2020

DESCRIPCIÓ
Es demana pressupost ja que és molt antiga i no funciona el termòstat, a més perd oli i per temes de seguretat és necessari canviar-la. La junta aprova la
compra d’una fregidora, aquesta disposa de dos cistelles de gran capacitat ( Fregidora JEMI J15/2GP).

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:
COST:

3630€ (Compra fregidora - MacFred)

A REPETIR:
A MILLORAR:

VALORACIÓ:
Fregidora amb més capacitat que l’anterior i millor rendiment. Mancarà afegir safates de suport per a poder treballar millor (pla de treball).

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Revisió i adequació dels menús a les recomanacions del departament de Salut.

DATA D’INICI:

01/11/2019

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020

DESCRIPCIÓ
Apostar per una cuina de temporada, ecològica i de proximitat, mantenir les amanides i la seva presència és important en els diferents àpats, introduir el cereal
integral en el menú mensual i avaluar la resposta de l’alumnat, continuar ampliant i augmentant l’oferta de proteïna vegetal (llegum) en el menú i reduir la
proteïna animal, per tal d’incorporar les recomanacions de l’OMS I la Generalitat de Catalunya, entre altres entitats, Plagesport ens proposa provar a partir del
mes de març 1 dia al mes sense proteïna animal. S'introduirà la proteïna de pèsol deshidratat. S’acorda per unanimitat dels membres de la Junta tirar la
proposta endavant, però per motius del COVID19, no s’ha pogut dur a terme. Es contempla fer-ho pel proper curs.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La majoria d’alumnes han tingut molt bona resposta a la introducció del pa integral dins del menú, pel que es valora positivament i es contempla introduir
també l’arròs integral i la proteina vegetal pel proper curs.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Compra de material divers per a la cuina.

DATA D’INICI:

16/11/2019

DATA FINALITZACIÓ:

23/11/2019

DESCRIPCIÓ
Es necessiten 18 gerres més de policarbonat per servir l’aigua, un minipimer i 9 cullerons per a servir la sopa. També és necessari la substitució de la cortina
d’accés al menjador.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

476,82€ (Compra de la cortina a Servei Estació 68€+ compra de la resta d’estris a Distribucions Girotel 326,07€)

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell Comarcal.

DATA D’INICI:

15/12/2019

DATA FINALITZACIÓ:

31/01/2020

DESCRIPCIÓ
L’AMPA com a gestora del servei de menjador, i segons marca el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, ha de presentar per tramesa electrònica, la
diferent documentació que s’ estipula al conveni i en les dates establertes, en cada cas.
Ara al gener s’ha presentat la següent documentació: Contracte de l’assegurança d’accidents i pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa que presta el servei
(Plagesport), així com els rebuts corresponents, certificat conforme Plagesport està al corrent de pagament amb el servei de prevenció, el contracte de servei
amb l’empresa Plagesport així com el pla de funcionament del servei , els tc2 corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, aixì com
diversos documents annexos al conveni del Consell Comarcal que també calen complimentar i enviar.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Tràmit obligatori per a donar compliment als requisits marcats pel Consell Comarcal, dins el conveni de col.laboració per a la gestió del servei de menjador.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Necessitat de substitució del congelador.

DATA D’INICI:

15/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

curs 2020/2021

DESCRIPCIÓ
Ens informa l’empresa Plagesport de la necessitat de substituir el congelador que tenim a la cuina, doncs no compleix normativa, i no es pot emmagatzemar els
aliments amb els criteris marcats pel Departament de Sanitat.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Com que aquest curs s’han fet inversions en altre maquinària més necessària i amb més urgència a la cuina, es preveu fer la compra del congelador de cares al
curs vinent 2020/2021.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Millora del terra de la cuina

DATA D’INICI:

15/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

10/09/2020

DESCRIPCIÓ
Es detecta que el terra de la cuina llisca força i es valora la perillositat, es creu convenient demanar pressupost a algun profesional que pugui fer algun tipus de
tractament per crear una capa antilliscant, durant les vacances de setmana santa. La Inspecció de sanitat efectuada al mes de març, ens marca que les catifes
que hi ha situades davant la pica de la zona de neteja s’han de treure, doncs en aquesta zona el perill de lliscament és bastant elevat, al ser zona molla.
Finalment durant l’estiu 2020 s’aplica un producte antilliscant especia al terral, el cost l’ assumeixen els ’Ajuntaments de Cornellà de Terri i de Palol de Revardit.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€ (Assumeix el cost els ’Ajuntaments de Cornellà del Terri i de Palol de Revardit).

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
A l’inici del nou curs podrem valorar el seu funcionament i si les característiques del producte eren les esperades.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Xerrada impartida per la dietista que elabora els menús de menjador, prevista pels pares i mares de l’escola.

DATA D’INICI:

15/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

Pendent (Anulada pel Covid19)

DESCRIPCIÓ
Arrel de la proposta de Plagesport per introduir un cop al mes un àpat sense proteïna animal, la comissió va pensar que seria bo que la dietista donés una
xerrada als pares i mares de l’escola sobre menús saludables i amb més proteïnes vegetals.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
No es va poder realitzar la xerrada degut a la situació derivada del Covid-19. Amb moltes ganes de poder-la fer el proper curs 2020/2021.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Millora del Menú amb propostes de sopars per a les famílies.

DATA D’INICI:

02/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

14/09/2020

DESCRIPCIÓ
Es té previst demanar a l’empresa Plagesport, afegir propostes de sopar en els menús mensuals, per tal de facilitar a les famílies aquesta tasca. Es manté reunió
amb les responsables de Plagesport i ens informen que treballaran durant l’estiu, per tal que durant el curs 2020/21 aquesta proposta és faci efectiva.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Va ser un dels temes a consultar en l’enquesta feta per la comissió durant el mes de maig a les famílies. La valoració que fa la comissió és molt positiva ja que
dóna una orientació del menú a realitzar a casa, a més es complementa amb hidrats i proteïna amb el menú del dinar. El resultats obtinguts en l’enquesta ens
marca que les famílies agrairan tornar a recuperar aquest sistema.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Reparacions a la cuina).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

09/09/2020

DESCRIPCIÓ
El dia 6 de març la Pilar (Directora de l’escola) ens envia l’informe de la inspecció realitzada el dia anterior a la cuina i al menjador, amb bastants punts
desfavorables i que ens demanen resoldre. Per tal de solucionar totes les incidències detectades ens reunim de forma telemàtica amb l’Escola, l’empresa
Plagesport i l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per tal de revisar els punts de l’informe de la inspecció. La major part de les incidències son de caràcter
estructural (pintura de les parets, humitats, terra poros i lliscant, reixes rovellades, taulells malmesos..). L’ Ajuntament fa valoració i repara les incidències durant
el període d’estiu.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€ (Assumit pels Ajuntaments de Cornellà del Terri i de Palol de Revardit).

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Valorem positivament la predisposició i les diferents actuacions que han realitzat els Ajuntaments, per la millora de la cuina.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Pla de control plagues).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

finals setembre 2020

DESCRIPCIÓ
L’informe de sanitat també reflecteix deficiències en el Pla de control de plagues per no disposar de la documentació d ‘actuacions realitzades, formació del
personal, substàncies químiques que s’apliquen… Es parla amb l’ajuntament d’aquest tema, ja que és aquest qui contracta el servei. Se’ns comunica que
l’ajuntament està sense aquest servei des del mes de desembre i que s’està elaborant el plec de clàusules per contractar empresa de cares l’any vinent.
L’adjudicació i contractació de l’empresa es realitzarà el setembre de 2020.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€ (l’assumirà l’Ajuntament de Cornellà del Terri)

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

Fer un seguiment amb l’Ajuntament de la contractació i posada en servei de la nova empresa adjudicatària i estar alerta
que aquest fet no es torni a produir.

VALORACIÓ:
El fet de que haguem estat tot l’any escolar sense cap empresa de control de plagues és un fet que sanitàriament és preocupant i que la Comissió està
descontenta amb aquest sentit amb l’Ajuntament, tot i esperant que per aquest any es pugui disposar d’un bon servei.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Pla de control de l’aigua de consum humà).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

01/09/2020

DESCRIPCIÓ
L’informe de sanitat també reflecteix deficiències en el Pla de control de l’aigua de consum humà, bàsicament referint-se al tractament del descalcificador, al
seu manteniment, procediment de neteja i desinfecció del dipòsit de sal, manca de la documentació tècnica de l’aparell. També manca un anàlisi més complet
de l’aigua amb paràmetres específics per comprovació del descalcificador. Aquest anàlisi es va realitzar el 16 de juliol amb el compliment de tots els paràmetres.
Pel què fa al manteniment, neteja i desinfecció i la resta de documentació requerida referent al descalcificador, l’Ajuntament s’encarrega de la contractació de
l’instal.lador així com de vetllar que totes les mancances esmentades anteriorment siguin subsanades.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€ (l’assumeix l’Ajuntament de Cornellà del Terri).

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

Insistir a l’Ajuntament del seu manteniment i seguiment dels tractaments necessaris.

VALORACIÓ:
Atès que amb el descalcificador ha sigut tot un enigma saber de qui n’és la titularitat, l’Ajuntament ha resolt assumir-ne el manteniment.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Material Cuina).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

Curs 2020/2021

DESCRIPCIÓ
La inspecció realitzada durant el mes de març demana reparar certs materials de la cuina i canviar-ne d’altres. És demana de nou a l’empresa Macfred que
canviïn dos taulells presents a la cuina per a taulells aptes per a la manipulació alimentària, amb més capacitat per emmagatzemar els estris de cuina. És
necessari canviar l’obrellaunes que estava en mal estat, reparar la botonera del pelador de patates i la marmita, comprar material nou com escorredor, vols per
a netejar els aliments, un tupi.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

718,74€ + 198,44€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La cuina no disposa del material i superfícies de treball adequades, no compleix amb els criteris sanitaris, està previst treballar en la millora de la cuina durant
l’estiu, el cost corresponent l’assumirà l’AMPA.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Sistema d’emmagatzematge del material de joc, per a l’estona
del pati al migdia).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓS:

Curs 2020/2021

DESCRIPCIÓ
L’inspecció també fa menció al fet de que l’espai destinat al vestidor del personal de Plagesport s’utilitza també com a magatzem de material de joc del pati de
menjador. Es van presentar diferents propostes a l’ajuntament (armaris metàl.lics, amb rodes, carros, caseta nova al pati d’infantil..) Estem a l’espera que el
centre ens facili un espai per ubicar un carro amb rodes on poder emmagatzemar les pilotes, cordes i altre material per jugar amb la sorra (cubells, rasclets,
pales, ninots, camions..) un cop disposem de l’espai l’Ajuntament de Cornellà del Terri farà la compra.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€ (L’assumeix l’Ajuntament de Cornellà del Terri).

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Creiem que disposar d’algun d’aquest sistemes serà un canvi positiu ja que permet descongestionar la zona de vestidors del personal de menjador.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Inspecció Departament de Sanitat a la cuina (Temes alimentaris).

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓS:

30/07/2020

DESCRIPCIÓ
L’informe de sanitat també fa referència en diferents punts a la manca de documentació del procediment de desinfecció dels vegetals, quantitats insuficiens en
les mostres dels plats testimoni, discrepància en el registre d’un desinfectant, pla de formació del personal manipulador, pla de control de temperatures, pla de
control d’al.lèrgens, descongelació dels aliments entre d’altres, que després d’haver-se parlat amb Plagesport i aquests amb la cuinera, els diferents punts ja
estan tots resolts.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Valoració positiva i s’agraeix la bona disposició i rapidesa de l’empresa Plagesport a millorar tots els aspectes esmentats a l’informe.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Taulell i pla de treball de la zona de la fregidora.

DATA D’INICI:

05/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

Curs 2020-2021

DESCRIPCIÓ
Després de la instal.lació de la fregidora, queda pendent reparar el pla de treball del voltant d’aquesta i protegir els endolls per evitar possibles riscos.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Actuació necessària per evitar possibles perills i facilitar les tasques al personal que manipula la fregidora.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell Comarcal.

DATA D’INICI:

01/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

30/04/2020

DESCRIPCIÓ
L’AMPA com a gestora del servei de menjador, i segons marca el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, ha de presentar per tramesa electrònica, la
diferent documentació que s’estipula al conveni i en les dates establertes, en cada cas.
Ara a l’abril s’ha presentat la següent documentació: l’Inventari del material de cuina i menjador, els tc2 corresponents als mesos de gener, febrer i març, així
com diversos documents annexos al conveni del Consell Comarcal que també calen complimentar i enviar.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Tràmit obligatori per a donar compliment als requisits marcats pel Consell Comarcal, dins el conveni de col.laboració per a la gestió del servei de menjador.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Consell Comarcal - Signatura conveni de col·laboració per a la prestació del servei de Menjador Escolar.

DATA D’INICI:

12/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

08/10/2020

DESCRIPCIÓ
El consell comarcal ens convoca a una reunió al març per tractar tema signatura conveni, finalment aquest reunió es suspen per causes de la pandemia pel COVID19. Al mes de
maig ens tornen a convocar per assistir a reunió telemàtica, se’ns informa que degut a la situació actual generada pel COVID19 han decidit renovar tots els convenis i que per
tant no hi haurà canvis per al proper curs 2020/2021, però que hem d’anar pensant per al curs següent 2021/2022 com volem gestionar el servei, doncs no renovaran
convenis, les opcions que tenim son les següents:
Gestió total del servei per part de l’AMPA, assumint també la contractació del personal per a la prestació del servei així com les compres amb els diferents proveïdors.
Gestió del servei de menjador a través de la contractació d’una empresa externa. Si es decideix gestionar el servei d’aquesta forma, aleshores caldrà pensar en quines
seran les clàusules tècniques que volem que regulin el concurs que farà el Consell Comarcal amb els criteris per a la contractació de l’empresa, aquesta serà
contractada pel Consell Comarcal directament assumint aquest tota responsabilitat i gestió, ens diuen però que l’AMPA podrà continuar supervisant el servei i que ens
serà permès decidir en aquest concurs.
Cedir la gestió del servei al Departament d’Ensenyament.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

3 membres de la Junta Directiva de la nostra AMPA, altres membres d’altres AMPA de la comarca, el secretari, interventor i la
coordinadora de l'Àrea de Cultura i Ensenyament, del Consell Comarcal.

VALORACIÓ:
Quan ens informin si aquesta decisió finalment es tirarà endavant o no, i de ser així, quins seran els requisits marcats pel Consell Comarcal, tenim previst convocar una
assemblea extraordinària, per tal d’explicar la situació a tots els socis i poder determinar quin tipus de gestió es voldrà fer del servei. Pel que fa a la signatura del conveni de
col·laboració pel curs 2020/2021, després de la reunió del mes de maig amb el Consell Comarcal i de varis correus enviats a l’estiu reclamant el conveni, el Consell Comarcal
ens informa a principis de setembre que encara els estan redactant. Finalment rebem el conveni de col·laboració el 8 d’octubre de 2020. Creiem que s’ha endarrerit molt tant
la redacció com l’aprovació dels convenis, possiblement degut a la situació sanitària actual pel COVID19.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Valoració del servei ofert per l’empresa Plagesport i formalització del contracte pel proper curs 2020/2021.

DATA D’INICI:

14/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

07/09/2020

DESCRIPCIÓ
Durant els mesos d’abril, maig i juny, es fa una valoració del servei ofert per l’empresa que presta el servei, si la valoració que es fa de l’empresa contractada és positiva es
formalitza nou contracte amb aquesta, per a la prestació del servei de menjador pel següent curs escolar, en cas contrari, es cerquen altres empreses, es sol·licita pressupost i
informació, en cas de ser necessari es convoca assemblea extraordinària de socis, per tal de valorar i escollir l’empresa que ha de prestar el servei de menjador el següent curs
escolar.

ALTRES DADES:
COST:

El preu del menú pel curs 2019/20 és de 5,35€/menú, per a tot l’alumnat i les diferents modalitats de servei.

A REPETIR:

Els mesos d’abril, maig i juny, de cada curs escolar.

VALORACIÓ:
Es valora positivament el servei ofert per l’empresa Plagesport, tot i que amb la situació de Pandèmia pel COVID19 no sabem com serà el proper curs i tampoc si finalment es
signarà conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, la junta aprova per causa major, formalitzar el contracte amb Plagesport pel proper curs 2020/2021, s’informa a
l’empresa que tant aviat puguem signar el conveni amb el Consell Comarcal, podrem formalitzar el contracte per a la prestació del servei. Després de la reunió al mes de maig
amb el Consell Comarcal i de varis correus durant l’estiu reclamant la signatura del conveni de col·laboració, el Consell Comarcal ens informa a principis de setembre que encara
estan redactant els convenis, però que podem formalitzar contractes amb les empreses que presten el servei, finalment signem contracte amb l’empresa Plagesport una setmana
abans d’iniciar el curs. Pel curs 2020/2021 hi ha un incrementat en el preu del menú que és de 5,70€, aquest increment és degut a la necessitat de contractar més personal per tal
de garantir el compliment de les indicacions marcades pel Departament d’Ensenyament, arrel de la situació derivada del COVID-19, és per aquest motiu, que el curs 2020/2021
l’AMPA es farà càrrec de 0,15€/menú, suposant menys increment i per tant una millora en el cost que han d’assumir les famílies que serà de 5,55€/menú.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Enquesta de satisfacció del Servei de Menjador.

DATA D’INICI:

01/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

15/07/2020

DESCRIPCIÓ
Teníem previst enviar una enquesta de satisfacció a les famílies juntament amb els informes d’avaluació del 2n trimestre, per motius del COVID19 s’ha enrederit
la realització de l’enquesta. La comissió té previst fer una enquesta bastant extensa, doncs vol consultar diferents aspectes del servei per poder valorar diferents
qüestions i analitzar que cal millorar del servei, s’inclou a l’enquesta aspectes que a l’empresa Plagesport també li agradaria consultar.
Es fa difusió de l’enquesta mitjançant els grups de whatsapp. Un cop tancat el termini es recullen totes les enquestes rebudes. Ens reunim amb Plagesport per a
informar i valorar els resultats obtinguts. Elaborem un informe amb propostes de millora i facilitem tota la informació a les famílies. Es penja l’Informe a la
pàgina web de l’AMPA, a la secció de menjador.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

69 participants.

COST:

0€

A REPETIR:

Seria convenient realitzar una petita enquesta cada curs escolar, per tal de valorar que cal millorar.

VALORACIÓ:
La participació ha estat molt baixa però molt valuosa, hem recollit 69 enquestes, donem molta importància a totes les informacions que ens han arribat i
treballarem en millorar tots els aspectes del servei que siguin necessaris.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Menjador

ACTIVITAT / PROJECTE

Presentació de diversa documentació relativa al Servei de Menjador, al Consell Comarcal.

DATA D’INICI:

22/06/2020

DATA FINALITZACIÓ:

15/07/2020

DESCRIPCIÓ
L’AMPA com a gestora del servei de menjador, i segons marca el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, ha de presentar per tramesa electrònica, la
diferent documentació que s’estipula al conveni i en les dates establertes, en cada cas.
Ara al juliol s’ha presentat la següent documentació: els tc2 corresponents als mesos d’abril, maig i juny així com diversos documents annexos al conveni del
Consell Comarcal que també calen complimentar i enviar com el balanç econòmic del servei, l’informe de valoració del servei, el certificat final de justificació del
servei, i el certificat d’estar al corrent de pagament amb l’empresa Plagesport.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Tràmit obligatori per a donar compliment als requisits marcats pel Consell Comarcal, dins el conveni de col.laboració per a la gestió del servei de menjador.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
1. Elaboració del programa d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020.
2. Tallers d’educació emocional dirigit als alumnes de cicle superior de l’Escola
Vall del Terri.
3. Xerrada de sexualitat “Com parlar de sexe als fills/es”.
4. Mercat d’Extraescolars.
5. Càlcul i devolució dels imports corresponents a les activitats extraescolars que
no es van poder dur a terme degut al confinament per la Covid-19.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Extraescolars

ACTIVITAT / PROJECTE

Elaboració del programa d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020.

DATA D’INICI:

01/07/2019

DATA FINALITZACIÓ:

30/09/ 2019

DESCRIPCIÓ
Basats en la oferta/demanda de les activitats extraescolars del curs passat 2018-2019, es fa una primera proposta d’activitats pel nou curs. Dins la Comissió es
consensua la proposta final d’activitats després de valorar la disponibilitat d’espais de l’escola, els acords amb les empreses contractades i els torns horaris que
s’han de coordinar amb els del menjador escolar. Finalment, després del període d’inscripció, s’acaba exposant cada una de les activitats (segons mínim i màxim
d’alumnes inscrits a cada una d’elles).

VALORACIÓ:
De totes les activitats extraescolars que es van oferir en el període d’inscripció de juliol a setembre de 2019, es van poder a dur a terme durant el curs escolar,
les següents activitats:
Multiesport: 45 inscrits de P3 a 2n i de 4rt a 5è / Balla: 40 inscrits de P3 a P5, de 2n, de 4rt i de 5è / Sensibilització musical: 26 inscrits de P3 a 1er. / Circ: 29
inscrits de P3 a 5è / Percussió: 6 inscrits de P5 i 1er. / Anglès: 46 inscrits de P3 a P5 i de 2n a 4rt./ Escacs: 5 inscrits de 4rt / Robòtica: 32 inscrits de 1er a 5è /
Mecanografia: 33 inscrits de 5è i 6è / Ioga: 21 inscrits de P4 a 1er i 3er. / Natació: 19 inscrits de P3 a 3er i 5è./ Educació emocional: 4 inscrits de 3er a 5è. /
Aloha: 11 inscrits de 1er a 5è./ Kitsune: 6 inscrits de P3 a P5.
No van sortir les activitats de guitarra, cant coral, anglès de 1er i 5è, multiesport de 3er i percussió de 5è i 4art per no arribar al mínim d’alumnes.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Extraescolars

ACTIVITAT / PROJECTE

Tallers d’educació emocional dirigit als alumnes de cicle superior de l’Escola Vall del Terri.

DATA D’INICI:

08/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020

DESCRIPCIÓ
Després de la presentació de l’extraescolar d’Educació Emocional duta a terme per l’empresa Arrels i que va tenir lloc a la mateixa escola, el centre demana la
col·laboració per a la realització d’uns tallers dirigits a l’alumnat de cicle superior per aprendre a afrontar conflictes. Es va exposar a la Junta de l’AMPA i es va
acordar la seva realització i que l’AMPA n’assumiria el cost.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Molt bona valoració per part de l’alumnat i el professorat. Des de la direcció del centre escolar es va demanar de repetir-los per a cursos posteriors i fins i tot
oferir-los al professorat.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Extraescolars

ACTIVITAT / PROJECTE

Xerrada de sexualitat. Com parlar de sexe als fills/es.

DATA D’INICI:

02/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

Pendent (Suspesa pel Covid19)

DESCRIPCIÓ
Un dels projectes per part de la Comissió, va ser oferir xerrades d’interés per a les famílies sobre temes d’actualitat que afecten directa o indirectament als
nostres fills i filles. La primera xerrada estava planificada sobre la temàtica de sexualitat, però no es va poder dur a terme per la situació de pandèmia i el
confinament.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La Comissió valorarà la possibilitat d’oferir-les el proper curs adaptant-nos a la situació actual.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Extraescolars

ACTIVITAT / PROJECTE

Mercat d’Extraescolars.

DATA D’INICI:

03/06/2020

DATA FINALITZACIÓ:

03/06/2020

DESCRIPCIÓ
S’ofereix a les famílies (com als anys anteriors) la possibilitat de conèixer les diferents activitats extraescolars directament per part de les empreses que les
duran a terme i es conviden a les empreses i famílies a fer un retrobament perquè les famílies puguin fer preguntes i resoldre dubtes.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

Van assistir molt poques famílies

COST:

-

A REPETIR:

No

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Es va acordar no dur a terme més aquesta activitat per la poca afluència de famílies.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Extraescolars

ACTIVITAT / PROJECTE

Càlcul i devolució dels imports corresponents a les activitats extraescolars que no es van poder dur a terme
degut al confinament per la Covid-19.

DATA D’INICI:

01/06/2020

DATA FINALITZACIÓ:

31/07/2020

DESCRIPCIÓ
Fer el càlcul corresponent a cada família dels imports pagats per a les activitats extraescolars i que no es van poder gaudir donat el confinament.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Actualització i revisió de la pàgina web de l’AMPA.
Revisió diària del correu electrònic.
Publicació del menú mensual del servei de Menjador.
Creació del compte d’Instagram de l’AMPA.
Publicació i difusió d’esdeveniments i informacions d’interès per a les famílies.
Inscripcions al Web per a la Xerrada sobre Sexualitat.
Accés a l’Enquesta del Servei Menjador Curs 2019-20.
Link per a la compra de llibres online Curs 2019-20.
Inscripcions al Servei d’Acollida curs 2019-20.
Inscripcions al Servei Menjador curs 2019-20.
Inscripcions a les Activitats Extraescolars curs 2019-20.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació.

ACTIVITAT / PROJECTE

Actualització i revisió de la pàgina web de l’AMPA.

DATA D’INICI:

05/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

-

DESCRIPCIÓ
Revisió i actualització de les diferents seccions de la pàgina Web:
Eliminar activitats extraescolars del curs anterior.
Actualitzar l’estructura de l’AMPA.
Actualitzar i ordenar la informació i millora de la funcionalitat.
Correccions de tipus ortogràfic i tipografia…
Actualització seccions comissions d’Extraescolars, de Menjador i Acollida Matinal.
Publicació mensual del Menú del menjador.

ALTRES DADES:
COST:

0€

A REPETIR:

Mensualment.

VALORACIÓ:
És important seguir en aquesta tasca de millora de la web, per obtenir més claredat i funcionalitat. D’aquesta manera es vol potenciar el seu ús perquè les
famílies puguin resoldre dubtes de manera ràpida i conèixer el funcionament de l’AMPA i les activitats que porta a terme.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Revisió diària del correu electrònic.

DATA D’INICI:

5/10/2019

DESCRIPCIÓ
Revisió diària del correu electrònic info@ampavalldelterri.cat.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

Diàriament.

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

DATA FINALITZACIÓ:

-

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Publicació del menú mensual del servei de Menjador.

DATA D’INICI:

12/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

08/03/2020 (Covid19)

DESCRIPCIÓ
De forma mensual la comissió de menjador ens fa arribar el menú del servei de menjador, per a la seva publicació dins la secció de Menjador a la pàgina web de
l’AMPA.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

Mensualment (de setembre a juny).

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Creació del compte d’Instagram de l’AMPA.

DATA D’INICI:

1/12/2019

DATA FINALITZACIÓ:

31/12/2019

DESCRIPCIÓ
Revisió diària del correu electrònic info@ampavalldelterri.cat.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
L’entrada a la xarxa social Instagram ha estat molt positiva, actualment amb 125 seguidors. Permet informar de manera ràpida de diferents esdeveniments. Està
vinculat amb la pàgina web de l’AMPA, de manera que es pot ampliar la informació de la notícia accedint a la web.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Publicació i difusió d’esdeveniments i informacions d’interès per a les famílies.

DATA D’INICI:

02/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

02/04/2020

DESCRIPCIÓ
Publicació de diferents esdeveniments de caire social així com informació d’interés per a les famílies, a la pàgina web de l’AMPA i difusió per xarxa social
d’Instagram:
- Quina de Nadal
- Casals
- Carnestoltes
- Informacions escolars
- Altres

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

Mensualment (de setembre a juny)

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Inscripcions per a la Xerrada sobre Sexualitat.

DATA D’INICI:

02/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

02/04/2020

DESCRIPCIÓ
Col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà per dur a terme una Xerrada sobre Sexualitat adreçada als pares. Es permet fer la inscripció a través de la web de
l’AMPA. S’informa via Web, Instagram, correu electrònic i WhatsApp.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Degut al confinament no es va poder dur a terme. No obstant hi van a ver 21 inscripcions.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Accés a l’Enquesta del Servei Menjador Curs 2019-20.

DATA D’INICI:

27/04/2020

DATA FINALITZACIÓ:

15/05/2020

DESCRIPCIÓ
Accés des de la web a l’enquesta per conèixer l’opinió dels alumnes i les famílies com a usuaris del servei de menjador escolar durant el curs 2019-20. S’informa
via Web, Instagram, correu electrònic i WhatsApp. Es penja també a la Web l’informe amb els resultats obtinguts i millores previstes el 25 de juliol de 2020.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

69

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La participació ha estat força baixa. Cal valorar possibles motius, entre els quals si la difusió ha estat suficient o si l’accés a l’enquesta ha estat fàcil.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Link per a la compra de llibres online Curs 2019-20.

DATA D’INICI:

01/07/2020

DATA FINALITZACIÓ:

22/07/2020

DESCRIPCIÓ
A través de la Web de l’Ampa es pot accedir a la compra dels llibres on hi ha el link a la plataforma Llibrestext, junt amb la informació necessària.
S’informa via Web, correu electrònic i WhatsApp.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La valoració respecte a aquest sistema de compra és positiva per part de les famílies i sense incidències remarcables.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Inscripcions al Servei d’Acollida curs 2019-20.

DATA D’INICI:

02/08/2019

DATA FINALITZACIÓ:

DESCRIPCIÓ
Es publica a la web de l’Ampa la informació referent al servei d’acollida, la normativa d’ús i l’enllaç a les inscripcions.
S’informa via Web, correu electrònic i WhatsApp

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La valoració respecte a aquest sistema d’inscripció és positiva per part de les famílies i sense incidències remarcables

13/03/2020 (Covid19)

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Inscripcions al Servei Menjador curs 2019-20.

DATA D’INICI:

30/08/2019

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2019 (Covid19)

DESCRIPCIÓ
L’Ampa és l’encarregada de gestionar el servei de menjador a través de l’empresa Plagesport. Es publica a la web de l’Ampa el pla de funcionament i la
Normativa d’ús del servei de menjador. També, s’inclou la butlleta d’inscripció i la butlleta d’acceptació de la normativa per poder-se descarregar.
S’informa via Web, correu electrònic i WhatsApp

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La valoració respecte a aquest sistema d’inscripció és positiva per part de les famílies i sense incidències remarcables.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Comunicació

ACTIVITAT / PROJECTE

Inscripcions a les Activitats Extraescolars curs 2019-20.

DATA D’INICI:

01/06/2019

DATA FINALITZACIÓ:

DESCRIPCIÓ
Es publica a la web de l’Ampa les diferents activitats extraescolars, l’horari i l’enllaç a les inscripcions.
S’informa via Web, correu electrònic i WhatsApp.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
La valoració respecte a aquest sistema d’inscripció és positiva per part de les famílies i sense incidències remarcables

30/01/2020

COMISSIÓ D’ESPORTS
1. Reunions amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
2. Viatge Esportiu curs 2019/2020.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Esport

ACTIVITAT / PROJECTE

Reunions amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany

DATA D’INICI:

01/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

01/06/2020

DESCRIPCIÓ
Durant el curs escolar es porten a terme tres reunions entre els representants de les AMPA’s i del Consell Esportiu. En aquestes reunions es defineixen les
relacions i projectes, la configuració dels viatges esportius i altres activitats d’interès per a les escoles de la comarca.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

15-20 persones entre representants de les diferents AMPA’s i del Consell Esportiu.

COST:

0€

A REPETIR:

Cada curs escolar.

A MILLORAR:

Rebre més inputs per part dels pares i mares en relació a activitats esportives d’interès que puguin despertar interès per
a la comunitat escolar.

VALORACIÓ:
Es va poder portar a terme dues reunions de les tres previstes i es van definir les activitats previstes a la memòria del Consell Esportiu, així com els viatges
esportius i activitats extraescolars. No es va poder portar a terme la tercera reunió.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Esports

ACTIVITAT / PROJECTE

Viatge Esportiu curs 2019/2020

DATA D’INICI:

01/12/2019

DATA FINALITZACIÓ:

Suspès

DESCRIPCIÓ
Durant aquesta jornada s’havia de portar a terme a l’escola el Viatge Esportiu Comarcal. En aquesta edició l’esport principal seria el Bàsquet, a més, tindria lloc,
una nova etapa del circuit comarcal de cross.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

0

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
El Viatge Esportiu és una activitat molt valorada per l’alta participació a cada escola on es porta a terme i perquè es porten activitats dirigides a les famílies.
Implica a moltes persones (tècnics i voluntaris) i genera un sentiment molt satisfactori de tota la comunitat escolar. El curs 2019/20 va quedar canel·lada la
jornada del Viatge Esportiu que s’havia de celebrar a la nostra escola per motius climatològics, posteriorment s’havia de dur a terme durant l’Abril però es va
haver de cancel·lar novament per la situació sanitària generada pel COVID19.

COMISSIÓ DE LLIBRES
1. Compra de Llibres per al Curs 2019/2020.
2. Socialització de Llibres Curs 2019/2020.
3. Pagament quota AMPA Curs 2019/2020.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Llibres

ACTIVITAT / PROJECTE

Compra de llibres per al Curs 19/20

DATA D’INICI:

1 de juliol de 2019

DATA FINALITZACIÓ:

9 de setembre de 2019

DESCRIPCIÓ
Compra de Llibres On-Line de les famílies a través de la Distribuidora Llibrestext. .El curs 19/20 es va obrir un primer període per a realitzar la compra de llibres
del 1 al 22 de juliol, i un segon període del 1 al 9 de setembre.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

Compra de samarretes i dessuadora a través d’Arpuba. Venta dels carrillons de 1r a través de l’Ampa.

A MILLORAR:

Ajuda (tutorial) al web amb els passos a seguir per la compra dels llibres.

VALORACIÓ:
Majoritàriament es va fer la compra durant el mes de juliol. Hi va haver algún error de compra que es va poder solucionar préviament a l’inici de curs. Finalment
varen fer la compra de llibres un total de 262 alumnes.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Llibres

ACTIVITAT / PROJECTE

Socialització de Llibres Curs 19/20

DATA D’INICI:

1 de juliol de 2019.

DATA FINALITZACIÓ:

9 de setembre de 2019.

DESCRIPCIÓ
De P5 a 6è de primària, l’escola i l’AMPA de la Vall del Terri promouen la socialització i reutilització dels llibres de text. Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els
alumnes, de manera que se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari en lloc de particular. L’alumne utilitza els llibres i en té cura durant el curs, i en acabar els retorna a l’escola
perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre infant. Quan és necessari, es fa la compra i reposició dels llibres socialitzats. Els objectius son els següents:
-

Econòmic: abaratir la despesa familiar per la compra de llibres de text.
Educatiu: inculcar als alumnes la cultura del reciclatge i fomentar la responsabilitat i el respecte per als llibres perquè puguin tenir noves vides en el futur.
Mediambiental: promoure el consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.

A final de curs els llibres es queden a l’escola, la feina de la comissió es concentra al juny, quan arriba el moment de revisar l’estat del material, es fa una revisió general per comprovar
en quin estat es troben decidir quin es pot reaprofitar i acordar amb els professors quins títols caldrà comprar. Al setembre és quan es reben les comandes, s’etiqueten i es folren els
llibres, juntament amb la compra de llibres nous es fan els lots que els alumnes es trobaran a l’escola el primer dia de classe. Els lots dels llibres estan formats per: llibres socialitzats,
llibres nous i l’agenda escolar. La quota depèn del curs que realitza l’infant. A banda de la part de socialització, també és imprescindible haver abonat la quota com a soci de l’AMPA.

ALTRES DADES:
COST:

Pel curs 2019/2020 la quota va ser la següent:
Alumnes de P5: 3€ / Alumnes de Cicle Inicial: 5€ / Alumnes de Cicle Mitja: 7€ / Alumnes de Cicle Superior: 35€
El curs 19/20 van fer el pagament de la quota de socialització de llibres un total de 209 alumnes.

VALORACIÓ:
Cal recordar a les famílies que és convenient mantenir els llibres socialitats en bon estat. Seguint les indicacions del centre escolar es varen comprar de nou la col.lecció de lectura del
Bosc de Colors per a P5 i nous llibres d’anglès socialitzats per a 3r i 5è ( canvi editorial).

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Llibres

ACTIVITAT / PROJECTE

Pagament Quota AMPA Curs 19/20

DATA D’INICI:

1 de juliol de 2019.

DATA FINALITZACIÓ:

9 de setembre de 2019.

DESCRIPCIÓ
L’AMPA es financia amb les quotes dels associats, el curs 19/20 la quota va ser única per família i any escolar, i el seu import va ser de 20€.
Aquesta quota vol donar una seguretat als ingressos de l’Associació de cara al futur per poder continuar desenvolupant totes les nostres activitats i que tenen
com a fi proporcionar una millor qualitat d’ensenyament als nostres fills i filles.
La nostra Associació no té ànim de lucre i tots els excedents que s’obtenen són invertits en la millora del material de l’escola i l’organització d’activitats
complementàries. La nostra continuïtat és bàsica, també, per poder facilitar a totes les famílies les activitats extraescolars i assegurar la presència de mares i
pares als òrgans de decisió del col·legi, vetllant així per a una millor educació escolar.
El pagament de la quota porta aparellades una sèrie d’avantatges per les famílies associades.

ALTRES DADES:
A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
El curs 19/20 varen realitzar el pagament de la quota de l’AMPA un total de 184 famílies/sòcies.

LA JUNTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Col.laboració en la compra de llibres escolars.
Col·laboració a la castanyada curs 2019/2020.
Col·laboració de l’AMPA en el celebració del viatge esportiu a l’escola.
Xerrada "Noves eines per a la resolució de conflictes" impartida per un pare de l'escola a
l'equip de monitoratge de menjador.
Millora del so en la representació de Nadal a l’escola.
Donatiu per a la realització de tallers de màgia a l'escola.
Botifarres per a la celebració de Dijous Gras curs 2019/2020.
Aportació econòmica de l’AMPA per a la celebració del Carnestoltes.
Armaris per a l’aula de música de l’escola.

LA JUNTA
10. Tallers d’educació emocional dirigit als alumnes de cicle superior de l’escola.
11. Adhesió al manifest per a la signatura dels Convenis de Servei de Menjador.
12. Donatiu per a la compra de material individual, pels professionals sanitaris dels hospitals
Trueta de Girona i Sta. Caterina de Salt.
13. Aportació econòmica i compra de tickets pels alumnes que cursen 5é, pel sopar de fi de
curs en motiu del viatge de 6é.
14. Elaboració del Registre de socis de l’AMPA.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Col·laboració en la compra de fundes pels llibres escolars.

DATA D’INICI:

12/09/2019

DATA FINALITZACIÓ:

DESCRIPCIÓ
l’AMPA cada any col·labora amb l’escola, en la compra de fundes pels llibres escolars.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

37,10€

A REPETIR:
A MILLORAR:

VALORACIÓ:

30/09/2020

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Col·laboració a la castanyada curs 2019/2020.

DATA D’INICI:

15/10/2019

DATA FINALITZACIÓ:

01/11/2019

DESCRIPCIÓ
Cada any l’AMPA col·labora en la castanyada amb la compra de castanyes per a tot l’alumnat de l’escola.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

145,60€

A REPETIR:
A MILLORAR:

VALORACIÓ:
Pel curs 2019/20 s’ha comprat més quantitat de castanyes, doncs sembla que l’any passat no n’hi havia hagut suficients. L’escola està molt agraïda amb aquesta
col·laboració i els nens i nenes varen poder repetir fins que es van acabar.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Col·laboració de l’AMPA en el celebració del viatge esportiu a l’escola.

DATA D’INICI:

01/12/2019

DATA FINALITZACIÓ:

Suspès (Covid19)

DESCRIPCIÓ
l’AMPA cada any col·labora amb la compra i subministrament de fruita a tots els assistents al viatge esportiu, que es celebra a la nostra escola, així com en la la
venda de tickets i la realització de la jornada.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

0€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Finalment l’activitat es suspèn per motius climatologicss, estava previst reprogramar la jornada pel mes d’abril quedant novament suspesa, aquest segon cop
degut a la situació excepcional per la pandèmia de la Covid19.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Xerrada impartida per un pare de l’escola a l’equip de monitoratge del servei de menjador.

DATA D’INICI:

28/11/2019

DATA FINALITZACIÓ:

18/01/2020

DESCRIPCIÓ
Un pare de l’escola es va oferir per impartir de forma altruista, una xerrada a l’equip de monitoratge del servei de menjador per dotar-los de noves eines per a la
resolució de conflictes. Es parla amb les responsables de l’empresa Plagesport que desde l’inici es mostren interessades en poder realitzar aquesta sessió, la
Junta dona conformitat i el centre ens cedeix un aula de l’escola perquè aquest pare pugui impartir la xerrada.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

tot l’equip de monitoratge i responsables de l’empresa Plagesport

COST:

0€

A REPETIR:
A MILLORAR:

VALORACIÓ:
Aquest pare imparteix la xerrada dissabte 18 de gener al matí. Tot el personal de monitoratge i les responsables de Plagesport estan contentes d’haver assistit,
troben que ha estat molt interessant el que se’ls ha explicat i expresen ganes d’assistir a una altre xerrada sobre aquest mateix tema.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Millora del so en la representació de Nadal de l’escola.

DATA D’INICI:

16/12/2019

DATA FINALITZACIÓ:

26/12/2019

DESCRIPCIÓ
El centre té previst llogar un tècnic de so per fer la cantada de Nadal al pavelló, ja que la sonoritat amb els equips de que disposen és molt dolenta. Sembla que
el problema podria estar en els micròfons que hi ha ara que no funcionen correctament, ja que són de ràdio. Serviria de prova per descartar que la sonoritat està
fallant per causa dels micròfons i no pas per la sonoritat del pavelló. La Junta aprova col·laborar-hi.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

212€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
No es valora positivament doncs no acaba de sentir-se bé.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Donatiu per a la realització de tallers de màgia a l’escola.

DATA D’INICI:

15/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

05/02/2020

DESCRIPCIÓ
El curs 2018/2019 l’AMPA va col·laborar amb l’escola aportant 5€/alumne per a pagar una part de la sortida relacionada amb el projecte del mar. Pel projecte
del curs 2019/2020 el centre no realitzarà cap sortida, la Junta aprova fer un donatiu a l’escola per a la realització d’uns tallers amb un mag, per l’alumnat de P3
a 6è i per a l’espectacle de màgia.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

1300€ (3€/alumne + 450€ de l’espectacle)

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Botifarres per a la celebració de Dijous Gras curs 2019/2020.

DATA D’INICI:

16/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

20/02/2020

DESCRIPCIÓ
Tradicionalment dijous gras o dijous llarder és el primer dia del Carnaval o Carnestoltes, és tradició menjar botifarra d’ou en aquest dia a més d’altres de
semblants com la blanca o la negra. Aquest dia si fa bon temps, els alumnes més grans de l’escola van a peu fins a Sant Mer i passen el dia allà, els mes petits
juguen al pati i desprès van al Planeta Magic (Banyoles). L’AMPA col·labora en la celebració de dijous gras a l’escola, amb la compra de botifarres que cuina el
mateix dia la Fina (cuinera de l’escola), les botifarres les comprem a Can Valls, la carnisseria del poble. L’empresa que ofereix el servei de menjador (Plagesport)
també col·labora amb l’escola aportant els postres, que habitualment sol ser una coca. Aquest dia els alumnes que no els hi agrada la botifarra es porten el
taper de casa.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

286,50€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Aportació de l’AMPA per a la celebració del Carnestoltes.

DATA D’INICI:

27/02/2020

DATA FINALITZACIÓ:

29/02/2020

DESCRIPCIÓ
Per a la celebració del Carnestoltes de Cornellà de Terri, es prepara una Rua on els protagonistes majoritàriament son les famílies i els nens i nenes de l’escola,
cada any l’AMPA fa una aportació econòmica per a la celebració del Carnestoltes, es decideix per unanimitat de la Junta fer una aportació de 1200€.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

1200€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Cornellà del Terri va recuperar, després de molts anys, la desfilada de Carnaval. Cada any hi han més participants a la rua pel que es valora molt positivament la
tasca feta des de la comissió, així com la gran participació de les famílies. Aquest curs hi han participat unes 256 persones.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Armaris per a l’aula de música de l’escola.

DATA D’INICI:

20/09/2020

DATA FINALITZACIÓ:

31/01/2020

DESCRIPCIÓ
L’escola necessita uns armaris a l’aula de música per poder emmagatzemar els carillons dels alumnes, a més hi ha d’haver espai suficient per als cursos
successius. S’aprova en Junta la compra dels armaris.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

997,65€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:
Desde l’escola estan molt agraïts amb aquesta aportació, ja que també tenen espai per poder emmagatzemar altre tipus de material com l’equip de so, micros,
etc..

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Tallers d’educació emocional dirigit als alumnes de cicle superior de l’escola.

DATA D’INICI:

08/01/2020

DATA FINALITZACIÓ:

13/03/2020

DESCRIPCIÓ
Desde el centre es va demanar si l’AMPA podia col·labora en la realització d’algun taller d’educació emocional dirigit a l’alumnat de cicle superior, doncs son habituals els
conflictes en l’alumnat de 5è i 6è. Es va exposar a la Junta de l’AMPA i es va acordar assumir el cost de la realització d’aquests tallers impartits pel personal del centre les Arrels.
L’educació emocional és el procés educatiu que té com a objectiu el desenvolupament emocional i social de la persona, educant perquè aquesta adquireixi habilitats i
competències per identificar i regular les emocions pròpies i dels altres, i per aprendre a adoptar comportaments apropiats i responsables per fer front satisfactòriament dels
reptes diaris de la vida.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

Alumnes de cicle superior (5è i 6è).

COST:

933€

VALORACIÓ:
L’objectiu d’aquest taller va ser que els alumnes de cicle superior poguessin adquirir aquestes habilitats socials mitjançant activitats lúdiques i creatives. Aquests tallers van
agradar molt tant als alumnes com a l’equip docent i la valoració que es va fer va ser molt positiva, pel que es va oferir també la realització d’aquests tallers pels alumnes de
cicle mitjà, inicial i infantil, aixì com per a l’equip docent. Degut al confinament no es varen poder realitzar els tallers per a la resta de cicles, quedant pendent pel curs
2020/2021.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Adhesió al manifest per a la signatura dels convenis del servei de menjador.

DATA D’INICI:

01/02/2020

DATA FINALITZACIÓ:

11/03/2020

DESCRIPCIÓ
L’equip de govern del parlament en visió a les noves eleccions s’ha quedat sense majoria per aprovar els pressupostos i de retruc les lleis que ens afecten,
quedant aturada la signatura de la llei aragones, fet que ens afavoreix, però alhora seguim sense un marc legal per a la gestió del menjador de la nostra escola.
Les noticies que ens arriben son que els Consells Comarcals han de ser respetuosos amb les AMPA/ AFA fins que hi hagi un marc legal, pero ja hi han CC que
volen posar a concurs aquest serveis. Davant la incertesa de si es podrà continuar gestionat aquest servei per l’AMPA, el dia 11 de març ens afegim a l’acte
conjunt d’un centenars d’AMPA d’arreu del territori, presentant un mateix escrit instant als Consells Comarcals a que abans del mes de maig es puguin signar els
nous convenis per a la gestió dels menjadors pel propers curs 2020/2021. Amb aquest acte es presten prendre la iniciativa com a col·lectiu i obrir espais de
diàleg amb les administracions comarcals per solucionar els conflictes existents. En l’escrit que vàrem registrar de forma telemàtica, s’exposa que la llei
d’acompanyament dels pressupostos inclou una disposició addicional -22a- a la llei d’educació, que ens donarà cobertura legal per poder tirar endavant els
convenis, i també es fa constar “ Amb la finalitat de promoure la participació de les famílies d’alumnes en la gestió dels centres educatius públics, les seves
associacions podran gestionar els respectius menjadors escolars mitjançant la subscripció de convenis de gestió amb la corresponent administració titular de la
competència o que l’exerceixi per delegació.

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Donatiu per a la compra de material individual, pels professionals sanitaris dels hospitals Trueta de Girona i
Sta. Caterina de Salt.

DATA D’INICI:

23/03/2020

DATA FINALITZACIÓ:

23/03/2020

DESCRIPCIÓ
Per tal d’ajudar a fer front a l’epidèmia de coronavirus, s’aprova fer una aportació econòmica per a la compra de material de protecció
individual, per a protegir del covid19 als professionals sanitaris dels hospitals Trueta de Girona i Sta. Caterina de Salt.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

500€

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Aportació econòmica i compra de tickets pels alumnes que cursen 5é, pel sopar de fi de curs en motiu del
viatge de 6é.

DATA D’INICI:

01/05/2020

DATA FINALITZACIÓ:

20/06/2020

DESCRIPCIÓ
Cada any l’AMPA col·labora amb els alumnes que cursen 5é, els fa una aportació econòmica per que aquests puguin realitzar el sopar de fi de curs a l’escola i obtenir els diners
per poder realitzar el viatge de fi de curs quan cursin 6é, a més l’AMPA els compra els tickets pel sopar. Aquest curs 2019/2020 el sopar ha quedat suspès degut a la situació
sanitària generada pel Covid19.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

420€ (10€/alumne).

VALORACIÓ:
Habitualment aquesta aportació econòmica es fa quan les famílies dels alumnes que cursen 5è, comencen a organitzar la realització del sopar de final de curs,
aquest any es va realizar l’aportació al mes de desembre, doncs aquest curs 2019/2020 l’AMPA només va organitzar la quina un sol dia i l’altres dia es va oferir
a les famílies dels alumnes de 6é pero a aquestes no els va interessar, aleshores les famílies dels alumnes de 5é varen demanar poder realitzar ells la Quina el
dia 25 de desembre, se’ls va fer en aquest moment la aportació per ajudar-los en la compra de productes pel bar i/o paneres.

FITXA D’ACTIVITAT / PROJECTE
COMISSIÓ:

Junta

ACTIVITAT / PROJECTE

Registre de socis de l’AMPA.

DATA D’INICI:

27/02/2020

DATA FINALITZACIÓ:

Curs 2020/2021

DESCRIPCIÓ
Després d’assistir a una reunió organitzada per la FAPAC detectem que no s’està fent cap registre d’associats de l’AMPA, ens informen que aquest registre es
obligatori per llei i que en cas d’inspecció pot ser motiu de sanció el fet de no disposar del registre de socis de l’Entitat, a més el pagament de la quota de soci no
pot ser per família, com s’ha fet fins ara, sinó per individu, per tant el pare, mare o representant legal del nen/a escolaritzat al centre, ens informen també que si
un segon familiar del nen/a vol ser soci és possible, però que aquest haurà de pagar la quota corresponent de soci de l’AMPA i que per tant també tindrà dret a
vot en les Assemblees.

ALTRES DADES:
NÚMERO D’ASSISTENTS:

-

COST:

-

A REPETIR:

-

A MILLORAR:

-

VALORACIÓ:

