
EDITORIAL 
 
El passat dissabte 21 d’abril es va celebrar l’assamblea general anual de la nos-
tra associació. Aquesta reunió ens dóna l’oportunitat, un cop l’any, de fer balanç 
entre tots els membres de la nostra associació, intercanviar inquietuds, idees i 
fixar els objectius de l’AMPA. 
 
Cal tenir en compte que la realitat i el funcionament de les associacions de mares i pares a l’escola pública i a 
l’escola concertada són substancialment diferents. Amb esperit positiu, la nostra associació s’ha adaptat a la 
realitat de la nostra escola de manera, que en la mesura de les nostres possibilitats i representativitat, ens 
estem implicant activament en l’objectiu de millorar-la.  És per això que enguany la junta de la nostra associa-
ció es reuneix periòdicament amb la direcció i els titulars del centre. 
 
Des d’aquí us animem a associar-vos perquè cada cop siguem més representatius i que ens feu arribar els vos-
tres suggeriments enviant un e-mail a ampa-claret@ya.com o a través de la bústia de l’associació. 
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QUÈ HEM FET? 
 
■ Taller-curs bàsic d’ informàtica. 
 
Els dies 24 i 25 d'abril l’AMPA va 
organitzar un taller-curs d'infor-
màtica impartit pels professors 
Javier Velasco i Marc Gonfaus. El 
curs es va realitzar a l’aula d’in-
formàtica del col·legi. En aquest 
curs es va fer una iniciació bàsica 
de com funciona un ordinador i 
coses més quotidianes com ara configurar un compte 
de correu electrònic, navegar per Internet, obrir una 
fulla Excel o Word... i solucionar dubtes dels pares i 
mares que hi van participar. 
Va ser un curs molt interessant per la importància que 
prenen les noves tecnologies en l’educació dels nos-
tres fills. És possible que degut a la bona acollida re-
buda es programi un nou curs més endavant amb un 
temari més avançat. 

■Teatre del Sol 
 
 
El diumenge 22 d´abril 50 
famílies del nostre col·legi 
vàrem passar una tarda de 
diumenge diferent i molt 
divertida anant a veure l’o-
obra de teatre “Josep i l’inc-
increïble abric en Tecnico-
lor”. 
Es tractava de la primera vegada que s’estrenava un 
musical de sir Andrew Lloyd Webber en català, una 
aposta molt arriscada que ha obtingut molt bones 
crítiques per part de la premsa especialitzada, tenint 
en compte que un representant de sir Lloyd Webber 
va assistir a l’estrena per valorar l’adaptació que es 
feia de l’obra original. Un gran espectacle musical 
idoni tant pels més grans com pels més petits de la 
casa, una combinació de llum, color i ball que ens va 
encisar a tots els que vàrem gaudir de l’ espectacle. 

 
■ Enquestes sobre les famílies de l’Ampa. 
 
Com ja sabeu fa algunes setmanes vau rebre un 
qüestionari realitzat per l’AMPA on es proposava 
una sèrie de preguntes per aconseguir adaptar les 
nostres ofertes com a associació a les vostres ne-
cessitats. 
 
Aquestes dades ens van servir per fer-nos una idea 
més aproximada sobre les preferències dels pares i 
mares  respecte a quines activitats podríem prepa-
rar i quina resposta n’obtindríem. Ens interessava 
saber si oferir més activitats lúdiques, com ara ex-
cursions, sortides al teatre.... o activitats més for-
matives, com ara conferències, tallers... 
 

Aquesta gràfica indica que les 
activitats més valorades pels 
pares són les conferències, se-
guides dels tallers, no tenint 
tanta importància per a ells les 
activitats lúdiques. 

 
Com podeu veure en aquesta altra 
gràfica, la quantitat de famílies en 
aquest moment associades  és més 
petita a mesura que els nens són 
més grans, tenint el seu pic d’ins-
rits en les famílies d’infantil i primària. 
 
Segons les enquestes, les famílies esperaven sobre-
tot de l’AMPA que s’impliqués en la millora de la 
qualitat de l’ escola i amb les seves normes de con-
vivència. També vam proposar diferents horaris per 
poder programar activitats, i volíem saber quines 
hores eren més favorables perquè la participació 
dels pares i mares fos la màxima possible. El resul-
tat de les enquestes ens aconsellen els vespres dels 
dies laborables i els festius a la tarda. Totes aques-
tes dades recollides ens serviran per fer l’AMPA a la 
mida de tots, moltes gràcies! 
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■ L’HORT I ELS ANIMALS DE LA GRANJA. 
 
 
El diumenge 13 de Maig, 
l’AMPA va organitzar una 
sortida a la Masia de Can 
Deu de Sabadell. Es va 
plantejar de manera que 
fos molt divertida tant 
pels nens com pels grans 
de la casa i que gaudíssim 
tot coneixent com era un 
ofici tant arrelat com el de pagès. En aquesta visita ens 
van fer cinc cèntims de com es conreava l’hort i ens 
van ensenyar els animals de granja més comuns, com 
s’alimenten i com es reprodueixen. L’activitat es va 
organitzar en dos grups de 25 persones. 
 
 
 
■ TEATRE AL CENTRE SANT VICENÇ 
 
 
El passat diumenge 6 de Maig 
l’AMPA va preparar una sorti-
da al Teatre Sant Vicenç on 
vam gaudir de la divertida 
obra de teatre “Blancaneus i 
la reina vanitosa” dirigida pel 
televisiu Toni Ten. Un 
al·licient més per anar a veure 
aquesta obra era que en Jordi 
Balmes (del nostre cole) n’era 
l’autor de la música. 49  membres de l'associació varen 
gaudir junts de la representació. 
 
 
Si encara no l’heu vista l’obra es tornarà a representar 
el proper més d’octubre. 

DESCARREGA’T EL BUTLLETÍ 
Recorda que et pots descarregar tots els números del 
Butlletí de l’AMPA en format pdf des de la nostra 
WEB. Entra i comprova-ho! 

LA CITA. 
“He aprendido que cuando un recién nacido 
aprieta con su pequeño puño por primera vez 
el dedo de su padre, lo tiene atrapado para 
siempre.”               Gabriel García Márquez 

El soci opina. 
■ HOLA A TOTS !!! Si sou lectors del nostre butlletí sabreu que aquesta secció és una no-
vetat que volem estrenar perquè qualsevol de vosaltres tingueu un lloc reservat per es-
criure les opinions o els neguits que tingueu i fer-los arribar a la resta de mares i pares 
que pertanyem a l’AMPA. 
Si teniu algun dubte o inquietud ja sabeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres, 
ja sigui per mail, mitjançant la bústia de l’AMPA, que està situada al vestíbul del centre, o 
bé personalment. Us animem a tots a participar i fer que aquest butlletí sigui de tots. 
Agraïm per avançat el vostre interès i esperem la vostra participació. 

ASSAMBLEA GENERAL 
 
El dissabte 21 d’ abril al gimnàs de la nostra escola 
es va celebrar l’Assamblea General anual de l’ Asso-
ciació de Mares i Pares d’Alumnes del nostre 
col·legi. L’objectiu d’aquesta reunió era poder co-
nèixer-nos  una mica  més, i presentar el resum de 
les activitats fetes, el pressupost de l’any passat,  
el calendari d’activitats progra-
mades per enguany i el pres-
supost  actual. 
Un dels punts de l’ordre del 
dia va ser la presentació de 
l’actual junta formada pels 
següents pares i mares: 
President:  Joan Carles Reviejo 
Vicepresidenta: Lourdes Vega 
Secretària: Mª Josepa Segarra 
Tresorer: Josep Vers 
Vocals: Desiré Rangel, Marta Bellmunt, Núria Miret, 
Marc Gonfaus, Esther Sánchez i Juan José Cosialls. 
 
ORDRE DEL DIA 
1.Presentació de l’actual junta de l’Associació i 
  breu resum de les accions realitzades i de les  
  activitats programades. 
2. Pressupost. 
3. Proposta modificació estatuts. 
4. Valoració del resultat de les enquestes. 
5. Col·loqui – taula rodona entre tots els associats. 
6. Cloenda i sorteig entre els associats. 
 
Durant la reunió van ser aprovats tant el pressu-
post actual de l’Associació com la junta detallada 
anteriorment. Per concloure es va celebrar un sor-
teig d’entrades al zoo entre les famílies assistents. 

ACTIVITATS PROGRAMADES 
■ L’EPOC, la comissió de l’AMPA que s’encarrega de programar les excursions i conferències, entre altres acti-
vitats, espera la confirmació de dates per oferir-vos una conferència abans que s’acabi el curs, que segur que 
serà del vostre interès. Pròximament us n’oferirem més informació. 


