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Actuacions: 

 Gestió del menjador 
 Gestió de les activitats extraescolars 
 Fem xarxa i suport mutu 

 Venda de llibres 
 Canguratge reunions de nivell 

 Assamblees i juntes obertes 

 Assamblea 26 de setembre 

 Junta Oberta 22 d'octubre 

 Projecte de mares i pares delegats de classe 

 Festes i esdeveniments de l'AMPA 

 Dia del bricolatge 

 Activitats dins l'escola 

 Reunió amb l'equip directiu 

 Festa de presentació dels noms de les classes 

 L'AMPA al barri 

 A La Floresta 

 A Les Planes 
 Castanyada 2013 

 Altres informacions 

 Reunió de la Coordinadora d'AMPAS 

EN XARXA I SUPORT MUTU 
VENDA DE LLIBRES 
Per primer cop a la biblioteca de la nostra escola es 
van posar a la venda els llibres de text del nostres fills. 
Van ser els dies 3, 5 i 9 de setembre.  
Comprar els llibres a través de l’AMPA va suposar 
importants descomptes respecte a les llibreries, entre 
el 30 i el 50% depenent de l'editorial.  
Gràcies a tots els voluntaris que van participar! 
^ 
CANGURATGE REUNIONS DE NIVELL 
Les reunions de nivell s'han realitzat durant aquest 
mes d'octubre. Per dur a terme les reunions, l'AMPA 
ha enviat circulars per buscar pares i mares voluntàries 
que s'ocupessin dels nostres infants mentre parlàvem 
amb el professorat. 
Gràcies a totes les persones voluntàries! ^ 
ASSAMBLEES I JUNTES OBERTES 
ASSAMBLEA 26 DE SETEMBRE 
El dia 26 de setembre a les 20h va tenir lloc la 
l'assemblea anual ordinària de l’AMPA amb un extens 
ordre del dia. Aquest són tres dels punts que es van 
tractar: 
- presentació procés d'externalització del menjador 
- presentació memòria econòmica del menjador i de 
l'AMPA del curs passat 
- votació nova junta 
Es pot trobar més informació sobre l'Assemblea al web 

de l'AMPA. ^ 
JUNTA OBERTA 22 D'OCTUBRE 
El passat dimarts 22 d'octubre va tenir lloc a les 20h, a 
la sala de professorat, la primera junta oberta del curs. 
L'ordre del dia va ser: 
- Aprovació actes anterior 
- Organització dia del Bricolatge 
- Castanyada 
- Vaga d'educació 24 d'octubre 
- Altres informacions 

GESTIÓ DEL MENJADOR 
Com ja sabeu, la Comissió d'externalització, creada en Junta 
Oberta Extraordinària el dia 13 de juny de 2013, va seleccionar 
l’empresa Cuina i Lleure Pam i Pipa SL, d’entre les candidatures 
presentades, per a la gestió del servei de menjador.  
El passat 5 de setembre, l'AMPA va convidar a l'empresa 
contractada a presentar el seu projecte.  
La Junta directiva de l’AMPA delegarà a la Comissió de Migdia 
(comissió mixta) el seguiment del servei. Serà aquesta comissió 
l'encarregada de treballar amb l'empresa tots els aspectes de 
millora que les famílies suggereixin (menjar, dinàmica dels patis,...) 
^ 
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Amb l'arribada de la tardor comencen les activitats extraescolars. 
L’AMPA, a través de la comissió d'extraescolars, realitza el 
seguiment de l'empresa que gestiona aquest servei, PAIDOS.  
El passat dilluns 28 d'octubre va haver-hi un canvi en la 
coordinació de les extraescolars: hem dit adéu a la Maria 
González, que passa a desenvolupar altres funcions dins 
l'estructura de Paidos, tot i que la continuarem veient per l'escola 
ja que continua fent l'acollida matinal; i hem donat la benvinguda 
a Dani Pizano. Per a qualsevol comentari o incidència podeu 
adreçar-vos a ell, els horaris segueixen sent els mateixos, dimarts 
al matí de 8,45h a 9,15h i tardes de dilluns a dijous de 16,15h a 
18,15h, al despatx de Paidos, o per correu electrònic a 
paidosfloresta@paidos.cat. ^ 
PROJECTE DE PARES I MARES DELEGATS DE CLASSE 
L’AMPA ha creat la Comissió de mares i pares delegades de classe. 
La finalitat de la comissió és tenir una visió de conjunt de tot el 
que succeeix al centre a través de les aportacions de cada persona 
i compartir estratègies per millorar la participació i implicació de 
les famílies a l’AMPA i a l’escola. Al web es pot trobar un document 
amb la descripció de la figura de delegada i delegat.  
La primera reunió d’aquesta comissió va tenir lloc el dia 16 
d’octubre, entre altres temes, es va parlar del dia del bricolatge. ^ 
FESTES I ESDEVENIMENTS DE L'AMPA 
DIA DEL BRICOLATGE  
Des de finals del curs passat s’ha dut a terme la preparació del dia 
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- Precs i preguntes  
Es pot trobar més informació sobre la junta oberta al 

web de l'AMPA. 
^  

ACTIVITATS DINS L'ESCOLA 
REUNIÓ AMB L'EQUIP DIRECTIU  

La Junta directiva de l’AMPA va tenir una reunió amb 
l’equip directiu el passat 14 d’octubre, alguns punts del 
que van tractar a la reunió van ser: 
- Seguiment de les dificultats en l'accés d'internet 
(fibra òptica) a l'escola i mesures per agilitzar-ho. 
- Seguiment de les dificultats del disseny del pla 
d'emergència. ^ 
FESTA DE PRESENTACIÓ DELS NOMS DE LES CLASSES 
El passat dia 16 d’octubre dos membres de la Junta de 
l’AMPA, van assistir en representació de les famílies a la 
festa de presentació dels noms de les classes que es va 
fer a l’escola. Podeu veure algunes fotos a continuació. 
^ 

 

ALTRES INFORMACIONS 
REUNIÓ DE LA COORDINADORA D'AMPAS 
La coordinadora d'AMPAS de Sant Cugat, ja està 
preparant la reunió anual que té amb l'alcaldessa. 
Aquest any es trobaran el dia 26 de novembre, per 
parlar d'aquells temes que preocupen a les AMPAs. 
Entre altre coses, la Coordinadora proposa que durant 
aquest curs, les comissions de festes i de llibres de les 
diferents escoles creïn un espai de trobada i treballin 

juntes per optimitzar els recursos. A més, aquest 

curs, es re-empren el projecte de poder 

assistir ha juntes obertes d'altres ampas, a 

la que es farà en març a la nostra escola 

estàn totes convidades.^ 

del bricolatge, que aquest curs s’ha fet per primer cop a la tardor, 
per poder gaudir durant tot el curs de les millores que s'han fet.  
A la reunió de delegades del dia 16 d’octubre i a la Junta Oberta 
del 22 d’octubre es van ultimar els darrers preparatius.  
El diumenge 27 d’octubre van participar més de 200 persones i es 
van poder assolir la majoria de les tasques que s'havien de 
realitzar. El resultat va ser molt gratificant per a tots. 

Gràcies a totes les persones participants! ^ 

 

L'AMPA AL BARRI 
A LA FLORESTA 
En el consell de barri que va tenir lloc el dia 1 d'octubre, la 
representant de l'AMPA va demanar a l'equip de govern celeritat 
en l'elaboració d'un camí escolar segur que uneixi l'escola, porta 
d'entrada al parc de Collserola, amb el parc on es troba l'escola 
bressol la Mimosa i en un futur amb l'estació. ^ 
A LES PLANES 

Des del curs 2012-13 la nostra AMPA està 

representada al consell de barri de Les Planes. Hem 

assistit a totes les reunions de consell reclamant la 

gratuïtat del transport escolar als alumnes de l'escola 

que viuen a Les Planes. Un any mes tard, ens han 

convocat a una reunió al novembre on tornarem a fer 

les nostres reinvindicacions. ^ 
CASTANYADA 2013 
La coordinadora d'entitats de la Floresta, el Senglar Cultural, de la 
qual l'AMPA també forma part, va organitzar el passat dissabte 26 
d'octubre la festa de La Castanyada.  
La plaça de l'estació es va omplir de veïnes i veïns i hi va haver jocs 
i activitats per nens i nenes i castanyes per a tothom. A més, d'uns 
pastissos boníssims a la paradeta de l'AMPA! ^ 

www.ampafloresta.org 

Si vols associar-te a l'AMPA només cal que ingressis 22 euros al c/c: BBVA 0182/8198/93/0201523395 o pagar directament a la 

secretària de l'AMPA. El pagament de la quota anual et dóna dret com a família a tenir veu i vot a les assemblees i a col·laborar 

en la millora de l'educació de les nostres filles i fills 

AMPA...SSIONA'T! 
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