
Memòria de les activitats de l’AMPA 

Bellaterra 

Curs 2011 – 2012 

Aquesta memòria se sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Mares i Pares de l’Escola 

Bellaterra que se celebrarà el dia 25 de setembre de 2012. 

 

A continuació es detallen les activitats desenvolupades per l’Associació al llarg del curs 2011-

2012. 
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1. Activitat representativa al Consell Escolar del Centre 

Al llarg del curs 2011-2012 s’han realitzat cinc consells escolars. 

Els temes abordats i aprovats han estat els següents:  

• Aprovació de les sortides i colònies previstes pel curs  2011-2012. 

• Balanç i aprovació de les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.  

• Aprovació dels casals d’estiu de juny i setembre 

• Aprovació de la proposta de distribució de les quotes a les famílies (material, sortides). 

L’escola va proposar un 10% de reducció de 80 a 72 euros i de material, material socialitzat i 

compensació de llibres de 113 a 102 euros, que s’aprovà per unanimitat. 

• Aprovació del calendari escolar i la jornada intensiva (22 desembre i mes de juny). 

• Seguiment de la campanya de preinscripció i del procediment d'admissió d'alumnes  (No hi 

ha novetats respecte de l’any anterior). 

• Informacions pedagògiques (presentació dels projectes  interdisciplinaris i de centre a 

les etapes d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) 

Els temes específics tractats al consell escolar aquest curs han estat els següents: 

• Informació sobre el procés de renovació de la direcció de l’escola: Presentació del   projecte 

de direcció basat en una filosofia de lideratge compartit (Col•laboració dels membres del 

consell escolar amb la inspecció i la direcció del centre). 

• Afectacions de les obres de la facultat d’educació i limitacions sobre la disponibilitat d’us de 

la Sala d’Actes. 

• Adhesió del Consell Escolar a la campanya de defensa del model d’immersió lingüística de 

l’escola catalana promoguda per la plataforma SOMESCOLA.  

• Transport escolar:  Augment de preus i supressió del transport de migdia. Denuncia unànime 

del  procés  seguit per l’administració. 

• Infraestructures: Denúncia i comprimís de la direcció  davant els problemes de manteniment 

de les instal•lacions que pateix l’escola (pressió conjunta amb l’AMPA).  

• Servei de canguratge: Proposta  de fragmentar els temps en espais de mitja hora. 

• Informació sobre l’actualització de la web de l’escola –canvis- i correus de classe 

• Informació sobre els efectes de les retallades sobre l’escola (juny 2012) que es concreta en 

problemes per a les substitucions, augment de ràtios i, augment d’hores de docència i 

disminució de les hores de coordinació. Acord de celebrar una assemblea  informativa de pares 

i mares a començament de curs 



2. Secretaria 

Al llarg del curs 2011-2012, la Junta ha celebrat, a més de l’Assemblea General Ordinària de 

mares i pares, 12 sessions ordinàries entre els mesos de setembre i juny. 

A l’Assemblea General Extraordinària del 15 de novembre de 2011, el secretari, Joan Ramon 

Peiró va passar a ocupar el càrrec de tresorer. En substitució seva, ocupant doncs el càrrec de 

secretari, va ser escollit Lluís Serrasolses. 

Les actes corresponents han estat distribuïdes entre els delegats, i s’han publicat a la web, un 

cop aprovat el text respectiu amb caràcter definitiu. 

 

3. Esports 

Activitats realitzades durant el curs: 

a. Poliesportiu: (Futbol, Bàsquet, Handbol, i activitats puntuals) 

Grup de Prebenjamins: 18 alumnes, promotor; AMPA - Educadors 4uatre 

Entrenament setmanal i competició a nivell municipal (Jocs Esportius Escolars-JEE) 

b. Judo:  

 Prebenjamins – Benjamins- Alevins, 21 alumnes, promotor; AMPA 

 Entrenament setmanal i competició a nivell municipal (Jocs Esportius Escolars-JEE) 

c. Piscina:  

 ‘Universal’ (de P3 a 6è) , alumnes, promotor; AMPA  - SAEC.  

 Entrenament setmanal  

d. Altres activitats: 

 Lliga de Futbol Sala, per pares entre les escoles de Cerdanyola. 

 Diada Esportiva a l’escola: Participació d’alumnes, ex-alumnes i pares/mares, el mes de 

maig.  

 

4. Informàtica i projecte web 

Des de la Comissió d’Informàtica s’ha treballat en reforçar la comunicació amb les famílies per 

mitjans electrònics. 

Principalment s’ha treballat en reforçar aquesta comunicació a través de la plana web de 

l’AMPA (accessible a, http://ampabellaterra.wordpress.com). Es tracta d’un bloc que ha estat 

reestructurat per tal de facilitar l’accés tant a les darreres notícies (actualitzades 



periòdicament) com a aquella informació d’interès general que ha d’estar permanentment 

accessible. La subscripció a aquest bloc permet rebre de forma puntual al correu electrònic 

totes les actualitzacions de notícies que es vagin produint a la web, en aquests moments hi 

tenim 52 seguidors que reben les actualitzacions immediatament a la seva publicació. Altres 

informacions, tals com les dades de contacte o els càrrecs i comissions actuals es troben 

disponibles en apartats fixes per tal de ser consultades en qualsevol moment. Així, per 

exemple, a les Activitats trobareu informació sobre el menjador com ara el menú del semestre 

actual.  

Aquesta web (en forma de blog) també ha estat enriquida amb continguts multimèdia, com 

ara els vídeos del ball de la castanyada o els dibuixos de la diada esportiva. 

La web també aporta transparència a la nostra associació, doncs permet fer un seguiment més 

directe de les tasques i reunions portades a terme per la junta. Així, per exemple, a l’apartat de 

documentació trobareu les actes d’assemblees generals i les reunions mensuals de la junta). 

Altres documents interns es comparteixen des del compte de l’associació. 

Val a dir que les visites a la web augmenten any rere any, així la mitjana diària de visites el 

2011 va ser un 25% superior a la del 2010, i aquest any porten un increment del 14 % respecte 

al 2011. 

Encara que no ens atrevim encara a suprimir el paper a les motxilles com a eina de 

comunicació, en decantem per l’ús del correu electrònic directe. Així doncs, s’ha treballat en 

recopilar les adreces de correu dels pares i mares de l’associació i s’ha fet enviaments generals 

de correus per aquells temes que s’han considerat d’especial interès per les famílies. Si algú no 

els rep pot enviar un correu a la comissió d’informàtica 

ctic_ampabellaterra@googlegroups.com o a l’adreça d’atenció general 

ampa.bellaterra@gmail.com. Els correus enviats a aquesta darrera adreça, tal i com ja es venia 

fent des d’anys anteriors, es processen a la Secretaria de l’AMPA, que s’encarrega de 

respondre els dubtes plantejats o, si s’escau, derivar les consultes al delegat o comissió de 

l’AMPA corresponent. 

A més, tal com vam anunciar l’any passat, també disposem de twitter 

http://twitter.com/ampabellaterra a on tenim 136 seguidors. 

Finalment comentar que, per tal de recopilar de forma més efectiva les vostres opinions, s’ha 

fet ús de sistemes d’enquestes. Us animem a participar-hi. 

Des de la Comissió d’Informàtica s’ha treballat en reforçar la comunicació amb les famílies per 

mitjans electrònics. 

5. Obres i manteniment 

Donat l’estat de les instal•lacions de l’escola, s´han  promogut, conjuntament amb la direcció 

de l’escola, les gestions següents: 

1-Enviament d´una carta amb reportatge gràfic per demanar un pla de manteniment i millora 

que contemplés un calendari de compromís i de responsabilitat de l’administració local i del 



Departament d’Ensenyament. La carta feia èmfasi en els principals  riscos per a seguretat dels 

nostres fills i filles (els espais comuns d’esbarjo de primària i grades).  

Aquesta carta ha quedat sense resposta.  

2- Reunió als Serveis Territorials  del Departament d’Ensenyament de l’equip directiu de 

l’Escoleta, el president de l’AMPA, el vicepresident i la tresorera, a la que van assistir la 

Subdirectora dels Serveis Educatius del Vallès Occidental. 

 Al•legant l’actual situació econòmica i la manca d’acord respecte de les tasques que cada 

administració ha d’enfrontar, no es va donar cap resposta a les nostres necessitats. 

3- A la jornada de bricolatge es van fer tasques de manteniment, dins de les nostres 

possibilitats, per reduir els riscos pels més petits 

6. Menjador i activitats extraescolars 

Menjador: 

Objectius:  El menjador és un acte educatiu integrat dins el projecte pedagògic del centre i, 

com a tal, part fonamental de l’educació del nen/a. Es treballa i es fa una incidència especial en 

els hàbits d’higiene, alimentaris, socials i de comportament. 

 Atenent les recomanacions nutricionals que la Conselleria de salut de la Generalitat fa 

periòdicament als menjadors escolars, es van introduir modificacions en la composició del 

menú en el sentit de reduir la presència excessiva de proteïnes d’origen animal, en especial de 

productes càrnics,  substituint-les per proteïnes complertes d’origen vegetal (llegums 

combinats amb cereals). 

Atenent el interès de moltes famílies per l’alimentació ecològica, l’AMPA va acordar amb el 

servei de menjador adreçar-se a proveïdors de menjar ecològic per introduir en el menú fruites 

i verdures i altres aliments orgànics, sempre i quan els preus del mercat permetessin la seva 

introducció sense encarir el preu final del menú. 

 

 

Es va acordar amb Educadors 4uatre recordar a les famílies que qualsevol règim especial per 

motius de salut ha d’anar acompanyat d’un certificat mèdic on consti quina al•lèrgia, 

intolerància o trastorn pateix l’alumne/a.  

Els costos econòmics que representen la gestió diversificada de menús obliga ser estrictes amb 

els menús especials. 

Canguratge: 

Amb el nou horari lectiu escolar iniciat el curs 2011-2011, l’AMPA va proposar oferir un servei 

de canguratge per aquelles famílies que no podien recollir els fills a les 16.30h. 



Un cop engegat el servei d’acollida i atenent les demandes que les famílies van expressar a 

l’Assemblea Ordinària de l’octubre del 2011, es va modificar el funcionament i el sistema de 

pagament del servei. 

El servei d’acollida es va oferir des del 12 de setembre fins el 8 de juny de 2012. 

Acollida matinal: 

 Aquest curs s’ha afegit l’opció d’acollida matinal de 8-9h del matí per a les famílies amb 

problemes per conciliar l’horari d’obertura del centre escolar amb l’horari de la jornada 

laboral. 

Les primeres setmanes de setembre el canguratge matinal ha acollit uns 10 alumnes fixos i un 

nombre variable d'alumnes esporàdics. Si es reduís el nombre d'usuaris del servei durant el 

curs podria posar en dificultats el manteniment d’aquest servei. 

Anglès: 

L’activitat d’anglès extra-escolar realitzada per Learning S Cool (www.learning-s-cool.com) al 

CEIP Bellaterra és d’una activitat adreçada als nens i les nenes de P4 a 6è, en horari de migdia. 

Els alumnes assisteixen a una sessió setmanal d’una hora de durada.  

 

Learning S Cool ha organitzat els seus cursos d’anglès a través de tallers interdisciplinaris:  els 

alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre. La temàtica dels tallers és diversa i pretén 

respondre les necessitats i els interessos dels infants d’educació infantil i primària. En aquests 

tallers es crea una situació d’immersió lingüística on l’anglès forma part natural de l’entorn del 

nen. L’objectiu principal és que els infants aprenguin anglès alhora que amplien els seus 

coneixements, habilitats i destreses a través de la llengua anglesa. Totes les activitats van 

adreçades a potenciar tots els aspectes de la intel•ligència dels infants (lingüística, lògico-

matemàtica, espacial, cinètico-corporal, musical, naturalista, intrapersonal, interpersonal) i es 

realitzen 100% en anglès.  

Durant el curs 2011-12 56 nens/nenes van realitzar l’activitat repartits de la següent manera: 3 

grups d’11 nens de P4+P5 i 2 grups de nens de 1è+ 2on (10+13). El preu de l’activitat va ser de 

87.36€ al trimestre 

 

Aquest curs 2012-13 s’ha obert una nova convocatòria. Com a  novetats per aquest curs: 

 

•Pels alumnes de primària, s’ha ofert la  possibilitat d’obrir grups al migdia o a la tarda. 

•Està previst preparar els alumnes de cicle superior per a presentar-se a l’examen oficial de la 

Universitat de Cambridge (FLYERS) en acabar el cicle. Durant el primer trimestre del curs 

s’informarà a les famílies del cicle superior en què consisteix aquest examen i les dates de 

realització. 



El passat dia 18 de setembre es va fer una reunió informativa de l’activitat al laboratori de 

l’escola i es va obrir un període d’inscripció del 19 d’octubre al 24 d’octubre. El preu de 

l’activitat per aquest curs 2012-13 és de 93€ al trimestre. 

7. Tresoreria 

El passat mes de novembre es va va haver de trobar una solució d’urgència al relleu del càrrec 

de tresorer: el pare que ocupava el càrrec de secretari va deixar aquesta responsabilitat per 

exercir de tresorer fins al tancament de l’exercici 2011-12. Això  ens va fer veure la necessitat 

de tenir una comissió d’economia capaç d’actuar col•lectivament. De manera que s’augmentés 

en agilitat i el tresorer pogués comptar amb un equip capaç tant de donar-li suport com de fer 

els inevitables relleus menys traumàtics. Aquests objectius s’han aconseguit en la seva major 

part. 

Cal però, continuar reforçant aquesta línia i ens convenen noves incorporacions a la comissió 

econòmica. 

• Pel que fa a la situació econòmica de l’AMPA, hem de tenir en compte que la situació 

de crisi ens afecta negativament en aquests aspectes: 

-Reducció dels ingressos de les remeses (increment de les famílies becades i incidències  

    bancàries). 

-Disminució de les subvencions de les administracions, a causa de les retallades. 

• La resposta a aquesta situació adversa ha estat adoptar les següents mesures: 

•  -Ajustar i seguir estretament la despesa corrent (amb la col•laboració del centre). 

-Seguiment molt proper de les incidències bancàries, per minimitzar la seva repercussió en 

l’execució del pressupost. 

-Congelació de quotes (acord del centre i la Junta) per la creixent pressió econòmica que les 

famílies es veuen obligades a suportar d’altres entorns. 

 - Major esforç en el compliment dels calendaris de remeses, per preveure millor els càrrecs 

que arribaran a les famílies. 

 -Consolidació d’eines implantades per a la gestió de les incidències bancàries, amb l’objectiu 

de mantenir-les en els nivells actuals, i si és possible, menors. 

       

8. Dinamització 

Enguany des d'aquesta comissió vam animar a participar a les famílies a la Diada de Bricolatge 

que com en cada edició va esdevenir molt profitosa per l'escola. Organitzats en grups de 

treball, mares, pares, nens i nenes i professorat de l'Escoleta, vam assolir en un matí, gran part 

del llistat de millores proporcionat per la direcció de l'escola. 



Des d'aquí voldríem agrair l'ajuda rebuda per aquesta tasca i animar a més mares i pares, 

nenes i nens a properes jornades de bricolatge, ja que pel que sembla, vista la posició de les 

administracions, ens farà falta ajuda per mantenir i millorar les instal•lacions.. 

D'altra banda, com cada any es va organitzar la Festa de Final de Curs amb una molt alta 

participació. Enguany, vam voler variar una mica, i vam contractar un grup d'animació que va 

fer ballar petits i grans. Tot seguit la Festa de l'Escuma on nens i nenes (i algun adult) van 

quedar ben plens d'escuma mentre es divertien ballant i refrescant-se.   

Tot plegat va ser amenitzat amb música, coca, síndria, copa de cava i begudes per tothom en 

una tarda de comiat de curs ben entranyable i divertida. 

9. Escola de pares 

Aquest curs l’Escola de Pares no ha programat cap activitat especifica, donat el canvi de 

composició de la comissió anterior i recent constitució de la nova. No obstant s’ha procedit a 

establir contactes i recavar informació sobre la oferta formativa disponible (FAPAC i 

Ajuntament de Cerdanyola, ) a fi d’elaborar propostes per aquest curs i organitzar xerrades i 

cursos amb una major periodicitat de les activitats.  

Per altra banda, s’ha elaborat una enquesta on-line a les famílies per copsar, entre altres 

coses, inquietuds, preocupacions i propostes formatives que contribueixin a la formació de 

mares i pares en la seva funció d’educadors i educadores i els permeti disposar d’eines eficaces 

per desenvolupar aquesta  tasca. 

Contactes realitzats:  

Dinàmica Educativa - Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:   

Tlf. 935 808 888 Ext.1-5881 - dinamicaeducativa@cerdanyola.ca 

FaPaC: 

C/Cartagena 245, àtic. CP 08025 Tel: 93 435 76 86 

E-mail: escoladepares@fapac.net 

S’han fet contactes amb pares voluntaris per participar en l’organització de la Escola i per 

participar com a ponents. 

 

 

 

10. Coordinació primària - secundària 

Durant el mes de juny es va fer una reunió amb els directors de de l'escola i institut en la que 

se'ns va informar que degut a les retallades no es podien comprometre a realitzar accions per 



tirar endavant la coordinació en les matemàtiques i la llengua catalana que, en un principi, ens 

havien anunciat. 

11. Comissió de retallades 

Davant les retallades realitzades per l’administració educativa el curs passat i davant la 

perspectiva que continuïn agreujant-se, la Junta de l’Ampa va considerar, en la reunió 

celebrada el passat mes de juliol,  la necessitat de crear una comissió especifica contra les 

polítiques de retallades pressupostaries. Amb els objectius següents: 

a. Fer el seguiment de les repercussions de les retallades a  l’escola. 

b. Coordinar accions amb altres escoles del territori. 

c. Informar a les famílies. 

d. Fer propostes d’actuació conjunta. 

 La comissió resta oberta a la incorporació de nous membres per dinamitzar accions .  

 

12. Accions solidàries 

Durant aquest curs s’han realitzat tres accions solidàries: 

Campanya de recollida de taps de plàstic, per col•laborar amb la família del Guillem de 

Toruella, amb l’objectiu que  poguessin comprar un aparell de rehabilitació. Amb la nostra 

participació vàrem ajudar que ho aconseguissin. 

Recollida de llenties seques. Vam col•laborar amb la iniciativa del Banc d’Aliments de 

Catalunya: les famílies  de l’escola van aportar 205kg de llenties. 

Amb col•laboració de la Creu Roja i de l’escola, per Nadal, vàrem promoure la campanya de 

recollida de joguines noves i se segona ma, material de papereria i llibres. Gràcies a la 

solidaritat de les famílies vam aconseguir omplir una furgoneta de la Creu Roja 

 

13. Enquesta a les famílies 

Per primera vegada s'ha passat una enquesta entre les famílies de l'AMPA. Se'ls ha preguntat 

sobre els serveis i la gestió de l'AMPA, sobre el transport, sobre el menjador... I se'ls ha animat 

a fer observacions i propostes. Els resultats d'aquesta enquesta no poden ser gaire cosa més 

que orientatius, perquè només la van contestar 59 persones. De tota manera és per a nosaltres 

una bona eina de reflexió. Penjarem properament  els resultats de l'enquesta al bloc de 

l'AMPA. 

14. Composició de la Junta 

Presidència: Sergi Gamarra  



Vicepresidència: Mercè Miralles 

Tresorer: Joan Ramon Peiró 

Comissió econòmica: Sílvia Molina i Gemma Berrocal 

Secretaria:  Lluís Serrasolses 

Síndica escolar: Montse Tarjuelo  

Censors de Comptes: Mari Carmen Escribano i Francisco Fernández  

Menjadors, casals i altres activitats: Beneta Simats i Teresa Mogàs 

Comissió d’esports: Francisca Lorca i Pasqual Monfort 

Escola de Pares, Dinamització, Obres,  accions solidàries i comissió d’infraestructures: Mireia 

Nuñez, Celia Blanco i i Francesc Sucarrats. 

Famílies amb nens amb deficiències auditives: VACANT 

Delegada de l’AMPA al Consell Escolar del centre: Maribel Garcia 

Delegada de l’AMPA al Consell Escolar Municipal: VACANT 

Transport escolar: Anna Ferrer, Mercè Miralles. 

Web i informàtica: Xavier Ribes; Jose Lázaro i Maite López  

Delegats de curs: Cèlia Blanco (P-4) Mercè Miralles i Antoni Sierra (1r) Maria Pereira (2n) Juan 

José Rodríguez (3r), Òscar Ceruelo (4t), Anna Ferrer (5è), Teresa Babià (6è)  

Consell Escolar de Centre (vocals): Glòria Arrufat, Anna Ferrer, Xesca Corzo, Manuela Riballo, 

Mercè Argemí. 


