Memòria anual
2019-2020

Àrea de Gestió
01 Registre de la nova Junta de l’AMPA al
Departament de Justícia
02 Adaptació de l’AMPA a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
03 Adaptació de l’AMPA al Reglament General de
Protecció de Dades Personals
04 Gestió de la reclamació d’Hisenda corresponent
a la presentació d’impostos del 2017
05 Celebració de la primera Assemblea virtual de
l’AMPA El Solell
06 Sol·licitud a l’ajuntament de mantenir la
subvenció per a l’AMPA, durant el curs 20202021

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Registre de la nova Junta de l’AMPA al Departament de
Justícia
Presidència
23/10/2019 DATA FI
17/12/2019

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
TASQUES

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

Taxa per inscripció dels òrgans de govern d'una
associació – 21.85€
-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Es tracta d’una gestió obligatòria quan es procedeix al canvi
dels òrgans de govern d’una entitat.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Adaptació de l’AMPA a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Tresoreria
23/10/2019 DATA FI
05/02/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ La Llei 39/2015 obliga a les entitats a tenir un
certificat digital per a realitzar totes les
comunicacions amb l’administració pública. Per
aquest motiu, l’AMPA ha hagut de realitzar aquesta
gestió.
1. Demanar el certificat d’inscripció de la nova junta
TASQUES
2. Esperar resolució de l’Administració de Justícia
3. Sol·licitar cita a la Fundació Nacional de Moneda y
Timbre
4. Instal·lar certificat digital en un ordinador

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Es tracta d’un tràmit obligatori des de 2015 per a poder
realitzar les comunicacions amb l’Administració Pública

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Adaptació de l’AMPA al Reglament General de Protecció
de Dades Personals
Secretaria
23/10/2019 DATA FI
19/06/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ L’antiga Llei 15/1999 i l’actual Reglament General de
Protecció de Dades obliguen a totes les entitats que
gestionin dades personal a que ho facin d’una
determinada manera. Per aquest motiu, l’AMPA ha
hagut de realitzar una sèrie de gestions i
modificacions, per tal d’adaptar-se a la normativa al
respecte.
1. Anàlisi de la normativa relativa a la Protecció de Dades
TASQUES

Personals
2. Elaboració del Registre d’Activitats de Tractament.
3. Publicació al Blog del Registre d’Activitats de Tractament.
4. Modificació dels contractes amb proveïdors
(extraescolars i menjador)
5. Modificació dels formularis d’inscripció a les diferents
activitats de l’AMPA
6. Redacció de compromisos de confidencialitat dels
membres de la junta de l’AMPA

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Es tracta d’una gestió obligatòria normativament.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Gestió de la reclamació d’Hisenda corresponent a la
presentació d’impostos del 2017
Tresoreria
27/12/2019 DATA FI
05/03/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
TASQUES

1. En data 27/12/2019 es rep una comunicació
d’Hisenda demanant un aclariment sobre la
declaració d’IVA del 2017.
2. Es dona resposta al requeriment d’Hisenda.
3. El 20/01/2020 arriba una nova notificació
d’Hisenda, reclamant a l’AMPA 1.800€ en relació a
la declaració d’IVA corresponent a l’any 2017
4. El 22/01/2020 la Tresorera de l’AMPA manté una
reunió amb la gestoria Belmonte. S’acorda amb la
gestoria que presentarà recurs a la carta de
pagament d’Hisenda sense cap cost per a l’AMPA.
5. En data 03/02/2020 es presenta recurs a la carta
de pagament d’Hisenda
6. En data 07/02/2020 es rep nou requeriment
d’Hisenda en relació a altes aspectes de la
declaració d’impostos de l’any 2017
7. El 17/02/2020 es manté una nova reunió amb la
gestoria. S’acorda presentar al·legacions a aquest
nou requeriment.
8. El 25/02/2020 es presenten les al·legacions a
l’últim requeriment.
9. El 26/02/2020 es rep resolució final d’Hisenda
reclamant 230€ de regularització de la presentació
d’impostos de 2017. La junta acorda pagar aquesta
quantitat i acabar aquest tema.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

230 € (de 1.800 € que reclamava inicialment
Hisenda)
-

FOTOS
-

VALORACIÓ

S’ha hagut de pagar una multa a Hisenda en relació a la
presentació d’impostos de l’any 2017

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Celebració de la primera Assemblea virtual de l’AMPA
El Solell
Junta
20/04/2020 DATA FI
20/04/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Degut al l’Estat d’Alarma imposat per la COVID-19 i
tenint en compte la necessitat d’escollir en
Assemblea General de Socis una nova empresa per al
servei de menjador del curs 2020-2021, es va decidir
fer una Assemblea Extraordinària de Socis de l’AMPA,
de forma virtual, a l’empara del RDL 8/2020
1. El 04/04/2020 es convoca a totes les famílies sòcies
TASQUES

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

via blog a l’Assemblea Extraordinària Virtual que es
durà a terme el 20/04/2020
El 05/04/2020 es comunica via enllaços la
convocatòria a l’Assemblea
El 16/04/2020 es publica al blog l’entrada
Informació important sobre l’assemblea
extraordinària. S’envia també a través d’enllaços.
El 17/04/2020 s’envia a través d’enllaços el link per
accedir a la sala on es realitzarà l’assemblea.
El 18/04/2020 s’obre una hora per a realitzar
proves de connexió a la sala.
El 18/04/2020 s’habilita la possibilitat d’emetre un
vot a distancia, preveient la dificultat tècnica que
poden tenir algunes famílies per a connectar-se a
l’assemblea virtual.
El 20/04/2020, abans de l’assemblea, s’obre un
segon període de proves de connexió a la sala
virtual.
El 20/04/2020 a les 19 h té inici la primera
assemblea virtual de l’AMPA El Solell, amb la
participació de 51 de les famílies sòcies, el 30% del
total, més del doble que en l’anterior assemblea
celebrada.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR

A MILLORAR

51
S’obté molta més participació celebrant
l’assemblea de forma virtual, possiblement degut
a poder compaginar l’assistència a l’assemblea
amb altres obligacions familiars.
-

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/04/04/assemblea-extraordinaria-desocis-de-lampa/

VALORACIÓ
Es valora molt positivament aquesta iniciativa. Es va obtenir
una participació molt alta de les famílies i es va mantenir en
tot moment l’ordre. No hi va haver problemes importants de
connectivitat.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Sol·licitud a l’ajuntament de mantenir la subvenció per
a l’AMPA, durant el curs 2020-2021
Presidència
02/05/2020 DATA FI
22/05/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Per a fer front a les despeses originades per la
COVID-19, l’Ajuntament proposa reduir en un 80% la
subvenció rebuda per totes les entitats del poble.
1. En data 02/05/2020 es rep convocatòria de l’Ajuntament
TASQUES
per a una reunió amb l’AMPA.
2. El 14/05/2020 Presidència manté reunió amb
l’Ajuntament. En aquesta reunió, l’Ajuntament exposa la
necessitat de reduir en un 80% la subvenció a totes les
entitats del poble. Presidència demana que es mantingui
per a l’AMPA, donat que aquesta subvenció va a parar
directament a l’escola i les famílies que en formen part.
3. El mateix 14/05/2020 l’AMPA presenta una instancia
demanant que es mantingui el 100% de la subvenció per
al curs 2020-2021.
4. En el ple del dia 22/05/2020 l’Ajuntament acorda
mantenir el 100% de la subvenció per a l’AMPA el curs
2020-2021

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Es valora molt positivament la gestió realitzada per l’AMPA i
el resultat obtingut de la mateixa.

Comunicació i
participació
01 Millorar la percepció de transparència de la
gestió de l’AMPA
02 Modernització dels tràmits
03 Participació de famílies
04 Centralitzar la informació al blog / Convertir el
blog en vehicle de comunicació
05 Editar i publicar la revista
06 Espai setmanal d’atenció directa

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Millorar la percepció de transparència de
la gestió de l’AMPA
Junta

TASQUES
TASCA

S

Publicar els objectius
generals de l’AMPA per al
curs 2019-2020
Traslladar totes les decisions
rellevants a les famílies
Publicar totes les actes de
les reunions de junta
Publicar totes les actes de
les assemblees
Informar a les famílies de la
gestió de la Junta
Creació dels nous espais
d’atenció directa de l’AMPA

O

N

D

G

F

M

A

M

J

x

RECURSOS

0€

x x x x x x

x x

x x

0€

x x x x x x

x x

x x

0€

x
x x x x x x
x

0€
x x

x x

0€
0€

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/11/07/assemblea-i-objectius-delampa-pel-curs-2019-2020
https://ampaelsolell.cat/transparencia/

VALORACIÓ (a final de curs)
Creiem que la percepció de les famílies és que la Junta és
absolutament transparent en la seva gestió. No obstant,
aquest paràmetre quedarà objectivat amb el qüestionari de
satisfacció de les famílies.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Modernització dels tràmits
Junta

TASQUES
TASCA

S

O

Creació d’un domini.cat
Eliminar la publicitat del blog
Establiment de correus
electrònics de contacte amb
les comissions (AMPA,
extraescolars, menjador,
festes, espai família i
tresoreria)
Substitució dels formats
existents a l’AMPA per
formularis online
(inscripcions a sessions de
l’espai família, inscripció a
les extraescolars i a l’AMPA)

x x

N

D

G

F

M

A

M

J

x
x

x x x x x x x x x x

RECURSOS

30 €
30 €
15 €

0€

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/12/09/estrenem-domini-i-comptesde-correu/

VALORACIÓ (a final de curs)
L’entrada de l’AMPA a les noves tecnologies ha estat molt
positiva. La resposta de les famílies als nous formats ha estat
favorable i s’ha observat una millora en la inscripció de les
famílies a l’espai família a partir d’aquest sistema.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Participació de famílies
Junta

TASQUES
TASCA

S

Obertura a les famílies de
l’organització de la
xocolatada solidària
Creació d’una comissió
específica oberta a totes les
famílies per al nou xandall
de l'escola
Trasllat a les famílies de la
decisió dels colors del nou
xandall
Obertura a les famílies de
l’organització del sopar de
l’AMPA de final de curs

O

N

D

G

F

M

A

M

J

RECURSOS

x x

0€

x

0€

x

0€

No s’ha pogut dur a terme
degut al confinament

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/04/04/assemblea-extraordinaria-desocis-de-lampa/
https://ampaelsolell.cat/2020/01/10/nou-xandall-de-lescola/
https://ampaelsolell.cat/2019/11/18/fem-una-xocolatada/

VALORACIÓ (a final de curs)
A la finalització del curs 2019-2020, s’obté una valoració
positiva d’aquest objectiu, ja que s’ha obtingut participació
de les famílies en totes les iniciatives plantejades. De cara al
curs vinent, esperem poder augmentar encara més aquesta
participació i afavorir que les famílies s’animin a formar part
de la junta.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Centralitzar la informació al blog/ Convertir el blog en
vehicle de comunicació
Junta

TASQUES
TASCA

S

J

RECURSOS

Realitzar la publicació de
tota la informació rellevant
al blog
Enviar l’enllaç a l’entrada del
blog mitjançant enllaços, en
comptes d’enviar la
informació directament

x x x x x x x x x x

O

N

D

G

F

M

A

M

0€

x x x x x x x x x x

0€

FOTOS
-

VALORACIÓ (a final de curs)
Durant aquest curs escolar, tot i el confinament, hem
realitzat 20 entrades al blog, fet que ha suposat un
increment del 500%. Hem registrat 7904 visites al blog,
enfront les 2279 del curs anterior.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Editar i publicar la revista
Junta

TASQUES
TASCA

S

Recopilar les fotos de grup
Realitzar l’entrevista
Fer el comiat dels alumnes
de sisè
Fer l’escrit de l’AMPA
Editar la revista
Publicar la revista impresa

O

N

D

G

F

M

A

M

J

x
x
x

x
x
x

0€
0€
0€

x

x

0€
0€
3.35€/u

x
x

RECURSOS

FOTOS

VALORACIÓ (a final de curs)
Tot i la dificultat d’obtenir una fotografia de grup, degut al
confinament, el resultat obtingut és molt satisfactori i creiem
que reflecteix perfectament el què hem hagut de viure
durant aquest any. La revista esdevé un molt bon record
d’aquest curs!

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Espai setmanal d’atenció directa
Junta

TASQUES
TASCA

S

Establir un espai setmanal
d’atenció directa de la
Junta

O

N

D

G

F

M

x x x x x

x

A

M

J

RECURSOS

0€

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/10/28/espais-datencio-directa-delampa/

VALORACIÓ (a final de curs)
Des d’aquest curs, les famílies disposen d’un horari setmanal
(els dijous a la tarda), per a poder efectuar les seves
consultes i queixes de forma presencial i obtenir-ne una
resposta més àgil.

Agent Educatiu
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Replantejament de l’espai família
Incloure sessions d’activitats en família
Ajudar a aprendre (10/10/2019)
Famílies i pantalles, com s’ha d’actuar? (7 i
21/11/2019)
Ajudar
a
aprendre
amb
Alba Castellví
(16/01/2020)
Com posar límits als nostres fills i filles? amb
Carme Pujol (12/03/2020)
Espai familiar (duració tot el curs)
Moviment lúdic en família (activitat online
18/06/2020)
Valoració de la nova extraescolar de teatre

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Replantejament de l’espai família
Espai Família

TASQUES
TASCA

S

Elaborar propaganda via
blog, enllaços i impressió en
gran de les activitats
Fer formulari d’inscripció a
cada activitat de l’Espai.
Registrar els inscrits i els
assistents.
Fer enquesta via blog sobre
els temes i els tipus
d’activitats que motivaria a
les famílies per assistir.

O

N

D

G

F

M

A

M

J

RECURSOS

x
x

0€
x

x

x

0€
0€

x

0€

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/10/22/families-i-pantalles-com-shadactuar
https://ampaelsolell.cat/2020/01/08/ajudar-a-aprendre-amb-albacastellvi/

VALORACIÓ (a final de curs)
Hi hagut un canvi significatiu del nombre d’assistents a les
activitats de l’espai de família, s’ha utilitzat el blog per
inscriure’s i els mails per fer els recordatoris.
A nivell d’enquesta es va preguntar de manera informal en
els assistents.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Incloure sessions d’activitats en família
Espai Família

TASQUES
TASCA

S

Fer recerca juntament amb
l’educadora social
d’activitats en família
Organitzar una o dues
activitats en família
Crear una valoració final de
l’activitat en família

O

N

D

G

F

M

A

M

J

RECURSOS

x

x

0€

x

0€

x

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/06/12/moviment-ludic-amb-familia-ion-line/

VALORACIÓ (a final de curs)

A causa de la situació de confinament no vam poder realitzar
les dues activitats programades per fer en família: el taller
d’escriptura creativa estava programada per Sant Jordi
juntament amb la biblioteca de la Palma i l’activitat de
moviment lúdic pel mes de maig per aprofitar el bon temps.
Aquesta última s’ha reformulat per a fer-la online durant el
mes de juny

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Ajudar a aprendre amb Alba Castellví (10/10/2019)
Espai Família
10/10/2019 DATA FI
10/10/2019

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ L’Alba Castellví resumeix la seva manera d’entendre
l’educació amb aquestes tres paraules:
“Serenitat, confiança, acompanyament.”

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

2
Convidar l’Alba Castellví és sempre sinònim
d’aprendre i motivar-se.
Només hi van assistir dues famílies de l’escola

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/10/07/espai-de-familia-ajudar-aaprendre/

VALORACIÓ

L’Assistència a la xerrada va ser molt baixa. Arrel d’aquesta
experiència, es proposa canviar el sistema d’inscripció als
tallers de l’espai família.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Famílies i pantalles, com s’ha d’actuar? (7 i
21/11/2019)
Espai Família
7/11/2019 DATA FI
21/11/2019

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Tauleta, mòbil, xarxes socials…? De quina manera
podem acompanyar i educar als nostres fills i filles
per fer un ús responsable de les noves tecnologies?

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

10 (entre les dues sessions)
0€
Una temàtica molt interessant sobre la que ens
sorgeixen molts dubtes
-

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/10/22/families-i-pantalles-com-shadactuar/

VALORACIÓ
Va ser un taller molt interessant amb molta documentació i
eines per a dur-ho a terme. La participació al taller va ser
elevada.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Ajudar a aprendre amb Alba Castellví (16/01/2020)
Espai Família
16/01/2020 DATA FI
16/01/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ L’Alba Castellví resumeix la seva manera d’entendre
l’educació amb aquestes tres paraules:
“Serenitat, confiança, acompanyament.”

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

8
0€
Convidar l’Alba Castellví és sempre sinònim
d’aprendre i motivar-se.
En aquesta ocasió sí que hi van participar
diverses famílies de l’escola

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/01/08/ajudar-a-aprendre-amb-albacastellvi/

VALORACIÓ
En aquesta ocasió, havent canviat la manera d’inscripció al
taller, la participació va ser força elevada i el contingut del
taller molt interessant.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Com posar límits als nostres fills i filles? amb
Carme Pujol (12/03/2020)
Espai Família
12/03/2020 DATA FI
12/03/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Posar límits quan es tracta d’educar un infant no és
una tasca fàcil i són molts els dubtes que
sorgeixen: Quin sentit tenen les normes i els límits?
Com s’han de posar per educar amb fermesa i alhora
ajudar-los a créixer sanament a nivell emocional?
Com ho faig? I si s’enfada? I si no respecta el límit,
llavors què? Com transmetre-li que no pot fer certes
coses sent alhora respectuosos i empàtics?
A aquestes preguntes sovint afegim una manca de
referents. A tots ens han posa’t límits i a la gran
majoria des de l’autoritarisme. Ara que és el nostre
torn, malgrat voler fer-ho diferent i saber bastant bé
la teoria, en moments de tensió ens surt el que hem
viscut quan érem nens i ens costa fer-ho d’una altra
manera.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/03/03/com-posar-limits-als-nostresfills-i-filles-amb-carme-pujol/

VALORACIÓ

L’activitat es va haver de suspendre degut a l’estat d’alarma

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Espai familiar (duració tot el curs)
8/10/2019

DATA FI

Espai Família
12/03/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Es tracta d’un espai setmanal on els més petits
poden gaudir d’una estona de diversió amb els seus
pares i altres infants. També hi podem compartir les
nostres experiències amb els altres.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

8
0€
És un taller que ha tingut molt bona acollida
entre les famílies dels més petits.
-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Ha estat un taller amb molt bona acollida per les famílies, on
compartir aquelles inquietuds i experiències respecte als més
petits de la família

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Moviment lúdic en família
18/06/2020

DATA FI

Espai Família
18/06/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ L’espai de família volem acomiadar aquest curs, tant
especial, oferint-vos una sessió diferent tan de
contingut com de format. Us proposem una sessió
amb família (de P3 a 2n), per conèixer i descobrir
un taller sobre moviment lúdic, però òbviament en
format on-line

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

5
0€
Es proposa repetir aquesta iniciativa de forma
presencial de cara a inicis del curs vinent.
Poder-la realitzar en modalitat presencial

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/06/12/moviment-ludic-amb-familia-ion-line/

VALORACIÓ
Ha estat un taller molt interessant, on els infants han
interactuat molt amb les seves mares. De cara al curs vinent
es proposa realitzar-la de nou, en format presencial i també
per als més grans de l’escola.
No descartem proposar-ho com a una nova extraescolar.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Valoració de la nova extraescolar de teatre
Extraescolars
01/10/2020 DATA FI
13/03/2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ REATIVITAT imaginació ESPONTANEÏTAT expressió

corporal; OBSERVACIÓ CONCENTRACIÓ escolta activa
COHESIÓ GRUP; habilitats socials EXPRESSIÓ ORAL
autonomia AUTOESTIMA; emocions EMPATIA esperit crític
positiu PERSONALITAT

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

14
Quota mensual de 20 € per assistent
Ha estat una activitat molt enriquidora i divertida
per als assistents
-

FOTOS

VALORACIÓ
Ha sigut una nova activitat diferent a aquelles que es feien a
l’escola. Els alumnes que l’han gaudit s’han divertit molt i
han treballat eines molt positives per al seu
desenvolupament personal.

Suport a l’Escola
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nou xandall de l’escola
Projecte patis/ hort
Projecte TAC: Armari portàtil, auriculars
Projecte teatre: Tramoies
Projecte música – TAC
Projecte educació física – psicomotricitat
Formació centre: matemàtiques manipulatives
Projecte Generació Plurilingüe
Replantejament de la festa de final de curs
Fomentar la participació a la festa de final de
curs
11 Gestionar la venda de llibres de text

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Nou xandall de l’escola
23/10/2020

Junta
-

DATA FI

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Degut al tancament de la merceria de La Palma,
l’AMPA va haver de decidir si es seguia afavorint l’ús
del xandall a l’escola i gestionar-ne la compra.
- Sotmetre a votació de les famílies si es proposava
TASQUES
-

un nou xandall per a l’escola
Crear una comissió específica de xandall
Buscar proveïdors
Sotmetre a votació de la junta les tres propostes de
combinacions de colors
Sotmetre a votació de les famílies la combinació de
colors definitiva
Fer proves de talles (suspès degut al confinament)

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

50 € el fotolit (a càrrec de l’AMPA)
-

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/01/10/nou-xandall-de-lescola/

VALORACIÓ
S’ha obtingut la participació de les famílies de l’escola en
aquest procés. El xandall escollit té uns colors molt visibles a
simple vista i té bona qualitat.
No s’ha pogut acabar el procés degut al confinament. Es
reprendrà el proper curs.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte patis/ hort
Set-19

DATA FI

Escola - Tresoreria
Jun-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Comprèn: pintura escales, jocs de taula, hort plantes
infantil (material + planter), hort primària (material
+ planter)

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

1000€
-

FOTOS

VALORACIÓ
S’ha finançat per part de l’AMPA el projecte de patis i hort
proposat per l’escola. A l’estar fet directament pel Jordi s’ha
pogut estalviar molts diners que seran dedicats a altres
projectes de l’escola.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte TAC: Armari portàtil, auriculars
Escola - Tresoreria
Set-19 DATA FI
Jun-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Comprèn: Armari portàtils + auriculars + tauleta

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

1.500€
-

FOTOS

VALORACIÓ
Es tracta d’una necessitat que tenia l’escola i que aquest any
l’AMPA ha pogut finançar.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte teatre: Tramoies
Set-19

DATA FI

Escola - Tresoreria
Jun-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Comprèn: material per a les tramoies

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

500€
-

FOTOS

VALORACIÓ
En aquest cas, també s’han comprat només els materials i el
propi personal de l’escola ha fet les tramoies per a l’escenari.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte educació física – psicomotricitat
Escola - Tresoreria
Set-19 DATA FI
Jun-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Comprèn: material divers d’educació física i
psicomotricitat + jocs d’educació física patis

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

1.500 €
-

FOTOS

VALORACIÓ
Aquest any disposem de nou material per a Educació Física i
psicomotricitat.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Formació centre: matemàtiques manipulatives
Escola - Tresoreria
Set-19 DATA FI
Jun-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Comprèn: formació al Claustre en Matemàtiques
manipulatives (20 h)

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

21
675€
-

FOTOS

VALORACIÓ
La formació del nostre personal docent és molt important per
a l’educació dels nostres infants. En aquesta ocasió, tot i que
el curs no es va poder fer de forma presencial, es va adaptar
al format confinat.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte Generació Plurilingüe
Des-19

DATA FI

Escola - Junta
Mai-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ El Departament d’Educació proposa anualment a les
escoles el participar en diferents projectes
pedagògics.
Entre aquests projectes pedagògics hi ha el Projecte
Generació Plurilingüe, en el què es formes diferents
docents del centre per a poder incrementar les hores
globals impartides en anglès al centre.

TASQUES

Formar part d’aquest projecte permet demanar un
Auxiliar de Conversa, un professional, de llengua
materna anglesa, que dedica 12 hores setmanals al
centre per a parlar en anglès als alumnes.
Durant el mes de desembre del 2019, l’AMPA va
proposar al centre de participar en aquest projecte
pedagògic.
Direcció ho va proposar al claustre, que va acceptar
de participar-hi i posteriorment es va proposar al
Consell Escolar.
La petició per a formar part d’aquest projecte s’havia
de presentar al Departament durant el mes de maig
de 2020

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

Tornar a presentar-nos-hi el curs vinent

FOTOS
-

VALORACIÓ
Es valora molt positivament aquesta iniciativa, ja que pot ser
un gran avantatge per als alumnes de El Solell.
No obstant, aquest any, degut a l’Estat d’Alarma, el
Departament ha suspès la convocatòria, fet pel què no es
podrà dur a terme el curs vinent.
Tornarem a presentar convocatòria el curs vinent.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Replantejament de la festa de final de curs
Festes

FOTOS

VALORACIÓ (a final de curs)

No s’ha pogut dur a terme aquest objectiu ja que, degut a
l’estat d’alarma, no s’ha pogut celebrar la festa de final de
curs.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Fomentar la participació a la festa de final de curs
Festes

FOTOS
-

VALORACIÓ (a final de curs)

No s’ha pogut dur a terme aquest objectiu ja que, degut a
l’estat d’alarma, no s’ha pogut celebrar la festa de final de
curs.

FITXA D’OBJECTIU
OBJECTIU
COMISSIÓ

Gestionar la venda de llibres de text
Presidència

TASQUES
TASCA

S

Reunió amb direcció per a
sol·licitar una reducció del
cost dels llibres per al curs
vinent
Gestió amb DACOR de la
venda dels llibres

O

N

D

G

F

M

A

M

J

RECURSOS

x x

0€

x

FOTOS
-

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/06/01/curs-2020-2021-venda-dellibres-i-inscripcio-a-lampa/

VALORACIÓ (a final de curs)
Degut a la crisi econòmica que s’està generant amb la crisi
sanitària del coronavirus, l’AMPA va sol·licitar a l’escola que
es fes un esforç per a reduir el cost dels llibres en el proper
curs.
Arrel d’aquella reunió, l’escola ha fet un gran esforç de
reducció del cost, constituint un estalvi considerable per a les
famílies.

Comissió de
Menjador i acollida
01
02
03
04

Resolució contracte Salia
Busca de noves propostes de menjador i acollida
1a Xocolatada Solidària
Projecte malbaratament aliments

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Resolució contracte Salia
Gener-20

DATA FI

Junta
Juny-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ La decisió de canviar d’empresa no és un caprici, ni
respon a una necessitat de canvi de model.
Simplement ens hem trobat amb dificultats i
problemes que afecten molts àmbits relacionats amb
el servei i que no hem pogut solucionar; i això ens ha
portat a prendre aquesta decisió de manera
consensuada amb l’escola, i amb l’aprovació del
Consell escolar. Tots els detalls de la problemàtica
relacionada amb Salia els donarem durant la
celebració de l’assemblea, per motius obvis.
TASQUES
Quan van començar els problemes amb Salia, l’AMPA
els va enviar un burofax sol·licitant la resolució dels
mateixos.
Salia no va respondre mai a aquell burofax i els
problemes van continuar.
Per aquest motiu, es va decidir en junta el canvi
d’empresa que ens oferís el servei de menjador i
acollida.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS
ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/04/19/dubtes-i-questions-referentsa-lassemblea-extraordinaria/
https://ampaelsolell.cat/2020/04/16/informacio-important-sobrelassemblea-extraordinaria
https://ampaelsolell.cat/2020/04/04/assemblea-extraordinaria-desocis-de-lampa/

VALORACIÓ

Durant tot el curs s’han tingut molts problemes amb l’actual
empresa que gestiona el menjador i l’acollida. Des de
problemes laborals amb els seus treballadors fins a problemes
de pagament als proveïdors que han afectat els menús de
l’escola.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Cerca de noves propostes de menjador i acollida
Febrer -2020

DATA FI

Abril-2020

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ La Comissió de Menjador s’ha entrevistat amb
diverses empreses que ofereixen el servei de
Menjador. De totes elles, se’n van seleccionar dues,
que es van portar a votació en Assemblea General de
Famílies Sòcies
TASQUES
El procediment que l’AMPA ha seguit i està seguint
és:
La junta de l’AMPA ha confeccionat un plec de
condicions
La comissió de menjador ha realitzat
entrevistes amb cinc empreses del sector que
ofereixen servei de menjador i d’acollida i ha
fet una recollida de dades basant-se en el plec
de condicions
La junta de l’AMPA reunida el 4 d’abril de
2020 ha realitzat una votació per preseleccionar dues empreses després de rebre el
retorn d’informació de la comissió de menjador
Les dues empreses pre-seleccionades han estat
ECOATAULA i MENJARES.
Mitjançant l’assemblea extraordinària del 20
d’abril tots els socis i sòcies de l’AMPA podran
rebre informació d’ambdues empreses i votar la
que considerin més adient.









CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

-

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2020/04/22/nova-empresa-de-menjadorpel-curs-2020-2021/

VALORACIÓ
La Comissió de Menjador ha dut a terme una feinada durant
tot aquest curs. Creiem que l’empresa escollida estarà a
l’alçada del què esperem d’ella.

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

1a Xocolatada Solidària
18/11/2019

DATA FI

20/12/2019

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Recapte solidari de diners per a la investigació del
càncer infantil “Hospital Sant Joan de Déu”
TASQUES
Aconseguir empreses que subvencionin els aliments i
material necessari.
Preparació de la decoració i servir a les famílies la
xocolata a la sortida dels concerts de les nadales

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST

600 berenars servits, aproximadament
Subvencionada per donacions de diverses
entitats: “Niort Europe”, “Global Performance”,
“Salia” “Consum Cooperativa”, “Anna Roca”.

A REPETIR

Participació de la cuinera i de les famílies de
l’AMPA en la preparació
Enfortir amb més persones el cobrament a la
caixa que és el que més temps demora.

A MILLORAR

FOTOS

ENLLAÇ AL BLOG DE L’AMPA
https://ampaelsolell.cat/2019/12/20/mil-gracies-i-bones-festes
https://ampaelsolell.cat/2019/12/16/4229
https://ampaelsolell.cat/2019/11/18/fem-una-xocolatada/

VALORACIÓ
Recapte de 585,90 euros (266,49€ el primer dia i 229,41€ el
segon)

FITXA D’INICIATIVA/ PROJECTE
INICIATIVA
COMISSIÓ
DATA INICI

Projecte malbaratament aliments
Set-19

DATA FI

Gen-20

DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ Es proposa a l’empresa Salia i a Serveis Socials de
l’Ajuntament aprofitar els excedents dels menús
diaris del menjador per a entregar-los a les empreses
més desfavorides de La Palma.
Aquest projecte té un caire social i va dirigit a evitar
el malbaratament d’aliments.
TASQUES
Es va mantenir una primera reunió amb Serveis
Socials de l’Ajuntament de La Palma per a oferir la
iniciativa.
Davant la bona rebuda per part de Serveis Socials, es
va demanar a Salia que ens fessin arribar la
informació dels registres d’excedents d’aliments del
primer trimestre del curs.
A la vista dels registres, ens vam adonar que els
excedents alimentaris eren molt escassos, fet que
ens va portar a pensar que no valia la pena posar en
marxa el programa.

CINC CÈNTIMS
Nº ASSISTENTS
COST
A REPETIR
A MILLORAR

Es tornarà a valorar la possibilitat de posar en
marxa aquest projecte amb la nova empresa de
servei de menjador.
-

FOTOS
-

VALORACIÓ
Actualment el projecte no es pot posar en marxa perquè en
el curs 2019-2020 no hi havia excedents alimentaris
suficients. Es tornarà a valorar amb la nova empresa de
servei de menjador.

