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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA 

JUNTA I VOCALS DE COMISSIONS 
En la primera Assemblea de curs celebrada el 13/10/2015, la junta queda formada per les 
següents persones:  

Junta sortint: 

• Eva Gumà (presidenta) 
• Mar Ferrando (vicepresidenta) 
• Cel·la Mondéjar (secretària) 
• Hugo Rodriguez (tresorer) 
• Maia Carbonell (vocal) 
• Anna Llucià (vocal) 

Junta entrant: 

• Mar Ferrando (presidenta) 
• Cel·la Mondéjar (secretària) 
• Hugo Rodríguez (tresorer) 
• Maia Carbonell (vocal) 
• Anna Llucià (vocal) 
• Sara Solà (vocal) 
• Andrés di Masso (vocal) 

Vocals de comissions  

• Cultura: Hugo Rodriguez 
• Comunicació: Juliana do Santos 
• Defensa de l’escola pública: Marta Rodoreda 
• Espais i Camins escolars: Eva Pagès 
• Extraescolars, casals i colònies: Núria Comulada, Gisela Coromines, Òscar Gispert i 

Antonieta Oliver 
• Hort: Chelo Jodar 
• Socialització: Lola Rodriguez 
• Temps de migdia: Rosa Gil 
• Valors: Martina Gasull 

 

DELEGATS DE CLASSE 
• P3 Gisela Coromines 
• P3 Sandra Garcia 
• P4 A Juliana do Santos 
• P4 A Ezequiel Biondini 
• P4 B Núria Comulada 
• P4 B Marta Rodoreda 
• P5 Pere Isern 
• P5 Marta Abelló 
• P5 Chelo Jodar 
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• 1r Lisa Rull 
• 1r Salvador González 
• 2n Marta Rosell  
• 2n Núria Pérez         
• 3r Gemma Rifé  
• 3r Eva Cartes 
• 4t Marta Rosell  
• 5è Antonieta Oliver 
• 5è Mar Vergés 
• 6è A Eva Cartes 
• 6è A Mònica Sanchez 
• 6è B Ana Pons 

CONSELL ESCOLAR 
• Natàlia Garcia  
• Vadó González 
• Núria Marin 
• Eva Cartes 
• Elena Puigmal 
• Cel·la Mondéjar (representant de l’AMPA) 
• Lídia Gutiérrez (suplent) 
• Josep M. Costa (suplent) 

 

REPRESENTACIÓ DE L’AMPA AL DISTRICTE DE GRÀCIA 
• Coordinadora d’AMPA de Gràcia: Cel·la Mondéjar 
• Consell Escolar de Districte: Martina Gasull 
• Comissió d’agenda escolar del districte de Gràcia: Susana Ezquerra i Sònia Jou 
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BALANÇ GENERAL  
 

Del curs 2015-2016 cal destacar els següents objectius, no tots assolits: 

 

• Treballar amb l’equip directiu per tractar temes d'escola i fer seguiment del relleu de 
direcció. Ens hem reunit un mínim d’un cop al mes, a més de mantenir el 
contacte quan ha calgut. Seguiment de prop del relleu de direcció i de la 
renovació de la Montse.  

 

• Assabentar-nos de quina manera poder participar com a famílies en preses de decisió a 
l’escola sobre el seu ideari, projecte educatiu, metodologia emprada, etc. Hem 
traslladat la voluntat de participar en l’elaboració del Projecte Educatiu. 
Vam elaborar una enquesta i fer una jornada participativa el 12 de març. 
Les conclusions i aportacions s’han trasllat a l’equip directiu, algunes s’han 
incorporat. 
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• Reforç del Consell Escolar tenint en compte que aquest és un òrgan decisiu encara al 
nostre centre tot i que la LOMCE ja no obligui a que així sigui. Es proposa que els i les 
representants de les famílies al Consell Escolar així com la representant de l’Ampa, 
funcionin com una comissió més per tal d’anar a una. Que per tant, assisteixin a la 
reunió mensual de la Junta amb delegats i comissions. Es comenta als membres del 
Consell que hi ha famílies disposades a fer-ne el relleu en cas que aquest nou 
plantejament els suposi massa volum de feina. Caldrà acabar-ho de concretar el 
curs que ve.  
 

• Promoure les colònies dins del calendari lectiu de l'escola. Seguir treballant i 
insistint per promoure-ho, buscant una nova estratègia per convèncer el 
claustre. 
 

• Demanar a l’escola de quina manera abordarà el projecte d’Emocions i sentiments en 
cada aula a causa de la sensació de que no tots els cursos hi donen la mateixa 
importància. L’escola el tracta a través de les tutores a cada classe. L’ha 
complementat amb el Projecte d’Unicef. També s’han fet uns tallers a P4 de 
mediació.  
 

• Optimitzar els recursos escola: controlar fotocòpies, reduir consumibles, generar espais 
d'intercanvi… Comissió econòmica reclama a direcció un control de les 
despeses més exhaustiu i més clarament explicat.  
 

• Intentar crear una comissió o un grup de famílies que estudiïn la possibilitat de fer del 
nostre un Pati Obert. En espera d’un conserge per part del districte per poder 
obrir el pati al barri. 
 

• Mantenir nets els espais comuns de l'Ampa: magatzem soterrani i local de l’Ampa. 
Podem seguir amb el mateix objectiu per a l’any que ve, tot i que s’ha fet 
feina. 
 

• Supervisar tot allò referent al temps de migdia i a les activitats extraescolars. S’ha anat 
treballant i, de fet, s’han fet dues accions importants: aconseguir tenir 
accés al compte del menjador i aclarir números; s’ha canviat l’oferta 
d’extraescolars amb activitats més diverses i de qualitat. 
 

• Projecte Educatiu de Centre (i posteriorment, Normes d’Organització i 
Funcionament del centre, NOFC). Tenim pendent la incongruència entre el que es 
diu i el que es fa en termes de filosofia d’escola. Anem tard sobre aquesta qüestió amb 
l’equip directiu. El claustre està treballant sobre: formats i contingut dels informes, 
deures, sortides, algoritmes i valoració, lectoescriptura, formació de mestres, tallers i 
espais, tipus d’activitats, avaluació continuada i controls, treball en ciències, projectes, 
funció i necessitat dels llibres.  No tenim, encara, un comunicat dels acords presos a 
claustre.   
 

• Comissió econòmica: la comissió econòmica es va reunir el 2 de juny, amb la 
presència de la directora Montse Triadó,  l’administratiu de l’escola, el Carles, un 
representant municipal i els representants de l’Ampa (Hugo Rodríguez, Eva Gumà i Mar 
Ferrando). 
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o L’escola té un compte corrent de Gestió autònoma, que són els diners que es 
donen des del Consorci d’Educació de Barcelona i que es dediquen a 
infraestructura, material. 

o Aquest any hi va haver una aportació de l’ajuntament que s’ha destinat a la 
compra de material informàtic (pantalles digitals, etc.).  

o L’Ampa tenim dos comptes corrents: 
� Un dedicat a Sortides, tallers i tutories: ho controla el Carles i són les 

quotes de l’AMPA que es transfereixen al compte de l’escola. Material, 
monitors, sortides, autocars, llibres, despeses de les mestres per a 
activitats dins la classe. Vam demanar al Carles més concreció i detall 
sobre les despeses. 

� L’altre compte és el d’Ampa Menjador, des d’on el Carles fa les gestions 
del cobrament de les quotes mensuals. Vam demanar més concreció 
sobre el romanent que hi ha al menjador i les xifres. A la primera 
assemblea del curs intentarem aclarir els números. 

 

• Debat sobre la realització d’extraescolars al migdia. 

Marc on encaixar les activitats extraescolars 

� no discriminatori econòmicament 
� tenir eines per ajudar a les famílies vulnerables 
� no segregadores per gènere (trobar eines) 
� econòmicament sostenibles 
� facilitar la conciliació familiar 
� caràcter lúdic i complementari 

 Arguments a favor de les extraescolars al migida:  

� La comissió d’extraescolars proposa un plantejament ideològic. El 
resultat de l’Enquesta: 126 respostes on  el 60,3% dels que van 
participar demanava propostes al migdia. També es demanava piscina, 
anglès de qualitat, teatre o expressió corporal, música, ioga.  

� Propostes: ideologia migdia, l’organització actual es mantindrà (oci), les 
famílies tenen dret a triar, allibera els nens a la tarda i té un temps d’oci 
familiar. Només es proposa una activitat setmanal.  

 Arguments en contra (Martina Gasull):  

� és segregador perquè els altres nens són a l’escola 
� els nens necessiten descansar, migdiada i sorral 
� el migdia ha de ser per a tothom 
� els nens necessiten jugar  
� els grans aprofiten per fer els deures, si ho volen 
� tampoc tenen tan temps lliure al migdia 
� és una preocupació dels pares per omplir el temps dels nens 

Debat i reflexions dels assistents: 

� Si hi ha mancances a l’escola, potser s’haurien de corregir aquestes 
mancances 

� Bossa de rescat per a les famílies més vulnerables 



 
Memòria AMPA Reina Violant 2015-2016 

9 
 

 

� Un sol dia a la setmana 
� Demanar que millori el perfil d’anglès a l’escola 
� El rendiment dels nens que han fet extraescolar a la tarda, no és el 

mateix del que no l’han fet 
� Millorar l’oferta de tallers de l’empresa del temps de migdia perquè no 

s’hagin de fer distincions amb extraescolars 

Votació (28 persones presents): 

� Aproveu el marc sobre com han de ser les extraescolars? 28 a favor 
� Voleu incorporar extraescolars al migdia?  

○ Sí: 8  

○ No: 16  

○ Abstencions: 4 
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BALANÇ ECONÒMIC
 

En Assemblea extraordinària de l’AMPA celebrada el 16 de desembre de 2015 es va aprovar un 
augment de la quota per fer front al curs 2015
compra de més llibres, principalment pel bolet de 6è. Per fer front a la
mínim de romanent per començar el curs següent sense haver de patir (caldrà també renovar 
alguns llibres de consulta de primària), s'aprova per unanimitat incrementar la quota fins al 75 
euros el segon trimestre i en 75 euros més el

La quota anual per alumne passa de ser doncs, de 198 euros a 
a principis de cada trimestre: 
(75€). 

Subvencions 

Enguany s’han tramitat dues subvencions dins la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona 
Subvenció per al programa anual de l’AMPA: 500 
250€ per al projecte de ludoteca.

 

 

 

2015-2016 

ALANÇ ECONÒMIC 

En Assemblea extraordinària de l’AMPA celebrada el 16 de desembre de 2015 es va aprovar un 
fer front al curs 2015-2016. L’increment de la despesa és degut a la 

compra de més llibres, principalment pel bolet de 6è. Per fer front a la despesa i per tenir un 
mínim de romanent per començar el curs següent sense haver de patir (caldrà també renovar 
alguns llibres de consulta de primària), s'aprova per unanimitat incrementar la quota fins al 75 
euros el segon trimestre i en 75 euros més el tercer trimestre, per alumne. 

La quota anual per alumne passa de ser doncs, de 198 euros a 216 euros/any. 
a principis de cada trimestre: octubre (es va cobrar la quota anterior 66€), gener

tramitat dues subvencions dins la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona 
Subvenció per al programa anual de l’AMPA: 500 € per al funcionament global de l’AMPA, i 

€ per al projecte de ludoteca. 
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En Assemblea extraordinària de l’AMPA celebrada el 16 de desembre de 2015 es va aprovar un 
2016. L’increment de la despesa és degut a la 

despesa i per tenir un 
mínim de romanent per començar el curs següent sense haver de patir (caldrà també renovar 
alguns llibres de consulta de primària), s'aprova per unanimitat incrementar la quota fins al 75 

euros/any. La quota es cobra 
, gener (75€)  i abril 

tramitat dues subvencions dins la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona 
€ per al funcionament global de l’AMPA, i 
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Balanç econòmic negatiu 

• Hi ha més de 5.000 euros 
• Es va fer el càlcul del pressupost a un número d’alumnes que al final ha sigut menor. 

 

 
• S’han gastat 3.000 euros més en material.

2015-2016 

 

Hi ha més de 5.000 euros d’impagats que cal recuperar el curs 2016-2017.
Es va fer el càlcul del pressupost a un número d’alumnes que al final ha sigut menor. 

S’han gastat 3.000 euros més en material. 
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2017. 
Es va fer el càlcul del pressupost a un número d’alumnes que al final ha sigut menor.  
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• Comissions bancàries: degut a que el canvi de banc de CatalunyaCaixa a Ba
Sabadell es va allargar més del compte i hi hagut força retorns de rebuts, hi ha més 
comissions bancàries de les previstes.

Balanç econòmic positiu 

• De sortides, s’ha gastat menys del que s’havia previst.

 

Accions a realitzar de cara al curs 2016

• Control d’impagats amb l’establiment d’un protocol.
• Gestió compartida del compte corrent de menjador.
• Control de la despesa de l’escola en material.

 

2015-2016 

Comissions bancàries: degut a que el canvi de banc de CatalunyaCaixa a Ba
Sabadell es va allargar més del compte i hi hagut força retorns de rebuts, hi ha més 
comissions bancàries de les previstes. 

 

 

De sortides, s’ha gastat menys del que s’havia previst. 

 

Accions a realitzar de cara al curs 2016-17 

Control d’impagats amb l’establiment d’un protocol. 
Gestió compartida del compte corrent de menjador. 
Control de la despesa de l’escola en material. 

 

12 
 

Comissions bancàries: degut a que el canvi de banc de CatalunyaCaixa a Banc de 
Sabadell es va allargar més del compte i hi hagut força retorns de rebuts, hi ha més 
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PRESSUPOST 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015-2016 

2016-2017 
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ACTIVITAT DE LES COMISSIONS 
Com cada any, la participació de les famílies en les diferents comissions ha estat intensa i activa, 
malgrat ser aquesta una escola petita de només una línia (actualment, però, amb dos cursos 
doblats: un a P4 i un altre a 6è). 

 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA  
 

Membres de la comissió: Anna Casals 

 

La Comissió Biblioteca de l’Escola Reina Violant es va crear aquest mateix curs 2015- 2016 amb 
la intenció de donar un cop de mà amb tot el que fa referència a la lectura i les activitats que es 
portin a terme a l’escola en aquest sentit. 

 

L’Anna Casals, mare d’alumnes de l’escola, treballa com a narradora de contes i va pensar que, 
amb la seva experiència, podia ajudar a l’equip de mestres.  

Després d’una reunió amb la directora Montse Triadó, es va acordar que, d’entrada, el que els 
aniria bé seria unes recomanacions lectores per a les famílies, més que no pas ajudar a l’espai 
físic de la Biblioteca de l’escola. 

 

És per això que es van fer dues recomanacions, una al desembre del 2015 i l’altre a l’abril del 
2016, amb diferents propostes per totes les edats.  

La idea és fer recomanacions a les famílies de manera periòdica per tal d’ampliar la biblioteca 
particular dels nens i nenes i donar a conèixer títols que poden interessar (clàssics, novetats, 
llibres de coneixement, còmics, etc.). 
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Hi ha mares que s’han ofert a ajudar més endavant, quan la Comissió vagi creixent. En aquest 
curs 2015-2016 només s’han fet aquestes recomanacions que hem comentat i s’han passat dates 
d’activitats relacionades amb la Lectura pels Butlletins. 

 

COMISSIÓ DE CULTURA  
 

Membres de la comissió: Eva Vidal, Hugo Rodríguez, Joanna Dossetor i Aimon Ninyerola. 

Al llarg d'aquest curs passat la comissió de Cultura ha ajudat a organitzar i animat a participar a 
les famílies en tres actes populars centrals: 

 

Festa de Santa Eulàlia amb la gegantona Violeta 

 

Coincidint amb les festes de Santa Eulàlia que se celebren a Barcelona la setmana del 12 de 
febrer, la Coordinadora de Geganters de Barcelona (www.gegantsbcn.cat) organitza la “Mostra 
de Gegantons i Bestiari Infantil i d'Escola de la Ciutat”, i la seva posterior trobada/cercavila. 

Enguany, l’escola va participar en la cercavila, que va tenir lloc el dissabte 13 de febrer. 
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Programa 

9:30h   - repartiment de l’esmorzar per als nens i nenes a la Plaça dels Àngels 

10h      - reunió amb els responsables dels grups. 

10:15h - tots a la Pl. Comercial, davant de la façana principal del Born 

  

(Recorregut: Pl. Comercial, C/ Comerç, C/ Princesa, C/ Jaume I, Pl. Sant Jaume) 

  

11h      -  inici de la passada de gegantons d’escola, dels convidats 

11:45h -  comencen a arribar els grups per Pl. Sant Jaume 

13h      -  l’últim grup entra a l’Ajuntament 
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Sant Jordi Sostenible   

Es va celebrar el dijous 21 d'abril a la Plaça de la Vila a les 17h.  

És una festa d'intercanvi de llibres que se celebra a tot el barri. 
Un o dos mesos abans de l'acte, la Coordinadora de la festa del 
Sant Jordi del districte ens reuneix a escoles, instituts i 
biblioteques per preparar l'organització conjunta de la festa. Ens 
donen consignes clares i la setmana abans ens arriben cartells, 
targetons i punts de llibres. 

A l’escola, les famílies porten 6 llibres per nen com a màxim (3 
d’adult, 3 de juvenil i 3 d’infantil, per exemple). A canvi, reben un 
punt de llibre amb el qual podrem canviar-lo per un nou llibre a 
la Festa! 

La festa es desenvolupa sense cap tipus d'incidència remarcable i 
és un èxit d'assistència. 
 

 

 

Mercat de les Puces   

 

El Mercat de les Puces té lloc a la Plaça Revolució de les 11h fins a les 18h de la tarda i es venen 
objectes de tot tipus a preus simbòlics: joguines, roba, objectes de casa, etc. Cada any, es 
demana permís a l’Ajuntament del districte perquè ens deixi ocupar l’espai públic.  

Es van recaptar 597 euros que van anar a parar a les arques de l’AMPA. 
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Agenda cultural de la ciutat 

Cada setmana es passa informació cultural a la comissió de Comunicació per alimentar l'agenda 
cultural del butlletí. 
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
 

Membres de la comissió: Juliana dos Santos, Lídia Gutiérrez i Agustina González. Eva Gumà 
com a col·laboradora 

 

Aquest curs hem seguit amb la tasca informativa a través 
del Butlletí Violant - un informatiu digital, setmanal, 
que arriba a totes les famílies de l'Escola amb 
informacions sobre tot el que passa a l’escola. 

 

 

Busquem les notícies dins de l'AMPA i a la direcció de l'escola a través d'una xarxa de 
comunicació interna que ens funciona força bé. Aquesta xarxa també inclou els delegats de 
classe que s'ocupen d'enviar els nostres correus  als seus grups. 

Hem fet més sostenible la comunicació a l’escola, ja que (excepte algun cas molt concret) hem 
eliminat les fotocòpies de la rutina informativa. 

 

La web de l'AMPA està sempre actualitzada 
per tal que les famílies puguin accedir a les 
informacions sempre que ho necessitin. 

També fem reportatges fotogràfics, tant 
com si són d’activitats de l'AMPA com de 
l’escola (Carnestoltes, Sant Ponç, ...). 

La nostra web és: http://ampaviolant.org/ 
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COMISSIÓ DE DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA 
 

Membres de la comissió: Cel·la Mondéjar, Marta 
Rodoreda, Gemma Rifé, Gisela Losa  i Martina 
Gasull. 

Aquesta Comissió treballa per a defensar i 
reivindicar l’escola pública de qualitat, i representa 
l’AMPA a altres institucions externes. 

Activitats principals del curs 2015-2016: 

• Representació de l’AMPA a la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia. 
• Representació de l’AMPA a Consell Escolar de districte. 
• Assistència a Assemblea Groga de Gràcia. 
• Promoció i coordinació de la participació de famílies de l’escola en el Boicot a les proves 

de 3er i de 6è. 
• Participació i recolzament de les reivindicacions per a la construcció de l’Institut 

Vallcarca. 
• Recolzament d’algunes accions reivindicatives, concentracions, venda de samarretes. 
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COMISSIÓ D’ESPAIS I CAMINS ESCOLARS 
 

Membres de la comissió: Eva Pagès, Gonçal Acosta, Anara Buedo i Carol Garcia 

Activitats realitzades: 

• Setmana del Camí Escolar 
• Acte comú: Bicicletada 
• Intercanvi d’experiències entre 4t i 5è 
• Intercanvi experiències entre escoles 
• Exposició-mapa: camí a l’escola 
• Xerrada- pel·lícula “El camí a l’escola” 
• Retorn treball Francesc Muñoz 
• Biciclot 
• Pau Avellaneda 
• Seguretat Viària 
• Xerrada Joan Lafarga 
• Pilona entrada 
• Motos a l’entrada del pati 
• Vincular llicències d’obres amb camí escolar 
• Patis oberts 

 

Valoració: 

La valoració és molt bona. 

Hi ha molta participació per part de la comissió, de la direcció de l'escola i per part de les 
famílies de l'escola. 

Hi ha moltes ganes de seguir fent activitats i ganes de compartir-les cap a l'exterior. 

Des del claustre s'ha valorat que la part de mestres que forma la comissió sigui més gran. 

 

Propostes per l’any vinent: 

• Seguiment d’equipaments de l’escola 
• Introduir al currículum de forma mecànica el procés 
• 3r fa l’enquesta i l’aranya 
• Geolocalització (currículum de barri) 
• Continuar celebrant la setmana del Camí Escolar 
• Pati obert 
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Setmana del Camí Escolar de la Vila de Gràcia

Del 4 al 8 d’abril de 2016 

records, el que més i el que menys

 

DILLUNS 4 d’abril 

Hora: 16,30h-18,30h. 

• Presentació de la setmana del camí escolar
• Francesc Muñoz (doctor en Geografia i pare de l'escola Reina Violant)

mobilitat urbana: del segle XIX al segle XXI."
moments de canvi històrics

• Formació de voluntariat per a la Bicicletada Popular del 10 d’abril (a partir de les 17h), a 
càrrec de la cooperativa Biciclot

DIMARTS 5 d’abril 

Hora: 16,30h-17,30h. 

• "Observem i reflexionem sobre el no
escolar. 

• Els alumnes de 4rt i 5è de l’escola ens explicaran una mica de la història del nom de
carrers de la Vila de Gràcia.

DIMECRES 6 d’abril 

Hora: 16,30h-17,30h. 

2015-2016 

Setmana del Camí Escolar de la Vila de Gràcia 

 

En horari escolar els alumnes de 4rt i 5è de les 
tres escoles participants (Nou Patufet, Sant 
Josep i Reina Violant) van fer intercanvi 
d’experiències treballades entorn el que es 
podria anomenar currículum de barri.

L’escola Reina Violant ha treballat la història i 
els noms dels carrers de la Vila de Gràcia i amb 
la col·laboració de Joan Lafarga, autor del 
llibre ”Gràcia: de rural a urbana. Història d’un 
territori” (Taller d’Història de Gràcia), que ha 
vingut a fer una xerrada. 

I cada tarda de 16:30h a 17:30h activitats per a 
tota la família al pati - vestíbul d’entrada de 
l’edifici de primària del Reina Violant:

Projecció de pel·lícules, xerrades i activitats de 
reflexió i observació dels carrers del camí 
escolar sobre un plànol gegant del barri en el 
que podrem interactuar! Ja podeu anar 
observant i recollint informació del vostre 
carrer (dades, com és, quins elements té, fotos, 

records, el que més i el que menys us agrada!). 

Presentació de la setmana del camí escolar. 
Francesc Muñoz (doctor en Geografia i pare de l'escola Reina Violant) "Ciutat, Espai públic i 
mobilitat urbana: del segle XIX al segle XXI." Ens ho explicarà amb tres pel·lícules de 3 
moments de canvi històrics. 
Formació de voluntariat per a la Bicicletada Popular del 10 d’abril (a partir de les 17h), a 
càrrec de la cooperativa Biciclot. 

"Observem i reflexionem sobre el nostre carrer". Activitat sobre un plànol gegant del camí 

4rt i 5è de l’escola ens explicaran una mica de la història del nom de
carrers de la Vila de Gràcia. 
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En horari escolar els alumnes de 4rt i 5è de les 
tres escoles participants (Nou Patufet, Sant 
Josep i Reina Violant) van fer intercanvi 

entorn el que es 
podria anomenar currículum de barri. 

L’escola Reina Violant ha treballat la història i 
els noms dels carrers de la Vila de Gràcia i amb 
la col·laboració de Joan Lafarga, autor del 
llibre ”Gràcia: de rural a urbana. Història d’un 

(Taller d’Història de Gràcia), que ha 

I cada tarda de 16:30h a 17:30h activitats per a 
vestíbul d’entrada de 

l’edifici de primària del Reina Violant: 

Projecció de pel·lícules, xerrades i activitats de 
reflexió i observació dels carrers del camí 
escolar sobre un plànol gegant del barri en el 
que podrem interactuar! Ja podeu anar 
observant i recollint informació del vostre 
carrer (dades, com és, quins elements té, fotos, 

"Ciutat, Espai públic i 
amb tres pel·lícules de 3 

Formació de voluntariat per a la Bicicletada Popular del 10 d’abril (a partir de les 17h), a 

stre carrer". Activitat sobre un plànol gegant del camí 

4rt i 5è de l’escola ens explicaran una mica de la història del nom dels 
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• Projecció de les pel·lícules fete
escolar i recull de vídeos de Tonucci

DIJOUS 7 d’abril 

Hora: 16,30h-17,30h. 

• "Observem i reflexionem sobre el nostre carrer". Activitat sobre el plànol gegant del camí 
escolar. 

• Els alumnes de 4rt i 5è de l’escola Reina Violant ens explicaran una mica de la història del 
nom dels carrers de la Vila de Gràcia

DIVENDRES 8 d’abril 

• 16,30h : Projecció de la pel·lícula: 
• 17,30h : Taula Rodona a la Ludoteca de l’Escola : “Del Camí escolar a la ciutat humana. 

Reptes des de la mobilitat i l'espai públic urbà.”

DIUMENGE 10 d’abril 

2015-2016 

Projecció de les pel·lícules fetes anteriorment pels alumnes del Reina Violant sobre camí 
escolar i recull de vídeos de Tonucci.  

"Observem i reflexionem sobre el nostre carrer". Activitat sobre el plànol gegant del camí 

de l’escola Reina Violant ens explicaran una mica de la història del 
nom dels carrers de la Vila de Gràcia. 

: Projecció de la pel·lícula:  “De Camí a l’escola” 
: Taula Rodona a la Ludoteca de l’Escola : “Del Camí escolar a la ciutat humana. 

Reptes des de la mobilitat i l'espai públic urbà.” 
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s anteriorment pels alumnes del Reina Violant sobre camí 

"Observem i reflexionem sobre el nostre carrer". Activitat sobre el plànol gegant del camí 

de l’escola Reina Violant ens explicaran una mica de la història del 

: Taula Rodona a la Ludoteca de l’Escola : “Del Camí escolar a la ciutat humana. 
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS, CASALS I COLÒNIES 
 

EXTRAESCOLARS 
 

Membres de la comissió: Òscar Gispert, Núria Comulada, Gisela Coromines.  

Les activitats extraescolars que organitza l’AMPA del Reina Violant donen servei  a les famílies 
en dues franges horàries fora de l’horari escolar.  

 

 

Preus 
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ACOLLIDA MATINAL, DE 8 A 9 DEL MATÍ. L’ACOLLIDA ESTÀ GESTIONADA PER LA 

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL. 
 

La persona que està com a responsable de l’acollida és la Laia Esquius.  

 

 
 

Preus i horaris 

DE DILLUNS A DIVENDRES 

• De 8,00h A 9,00h ............................................. 35,00 €/mes 
• De 8,30h A 9,00h ............................................. 22,00 €/mes  

 

DIES ESPORÀDICS 

• 1h: ...................... 3,00 € 
• 1/2h: .................. 2,00 €  

 

ABONAMENTS 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DE 16.30 A 18, GESTIONADES PER TRES EMPRESES: 
 

1. Els Tallers, per la Fundació Escolta Josep Carol 

ANNEX I. MEMÒRIA TALLERS 2015-2016.PDF 

 

 
2. Judo, pel club Judo Nou Barcelona 

El preu del Judo és de 19 euros al mes.  

Hi van assistir una mitjana de 31 alumnes, des de P4 a 6è.  
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3. Futbol, patinatge i robòtica, per l’Associació DiverJoc Font d’en Fargas 

El preu de les activitats esportives és de 19 euros al mes, i el de  robòtica 25 euros al 
mes.  
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CASALS 
 

Membres de la comissió: Antonieta Oliver 

 

 

Els casals que organitza l’AMPA del Reina Violant donen servei  a les famílies un cop finalitza el 
curs a l’estiu, concretament la darrera setmana del mes de juny i tot el mes de juliol.  

Depenent de la demanda i dels dies a cobrir, també es poden organitzar casals durant les 
vacances de Nadal i Setmana Santa, però normalment no surten.  

Per al curs 2015-2016, la Comissió de Casals de l'Escola Reina Violant va organitzar un Casal 
d'Estiu que va portar a terme l'empresa Fundació Escolta Josep Carol. El Casal va tenir lloc a 
l'escola del 27 de juny al 29 de juliol. Hi van participar 72 infants d'edats compreses entre 3 i 12 
anys. Sota el títol de "El Despertar del Regne Perdut", el casal va tenir com a centre d'interès la 
participació dels infants en la resolució de conflictes. 

ANNEX II MEMÒRIA CASAL ESTIU 2015-2016.PDF per conèixer el detall del Casal. 
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COLÒNIES 
 

Membres de la comissió: Anna Llucià, Núria Comulada 

Degut a un retard en la contractació de les colònies, aquest curs la Fundació Josep Carol ha 
deixat d’organitzar-les i es contracten a la casa de colònies Can Joval (www.canjoval.com).  

 

Dies i preus:  

• 5 Dies. Del 27 de juny a l’1 de juliol: 253 € � a partir de 2on de primària 
• 3 Dies. Del 29 de juny a l’1 de juliol: 145 € �de P3 a 1r de primària 

Reunió informativa 

El dijous 12 de maig a les 17h hi va haver la reunió informativa de colònies al menjador de 
Primària. Van venir les dues responsables de Can Joval a explicar els detalls de les colònies i per 
aclarir tots aquells dubtes que sorgeixin.  

Nombre de nens i nenes i eixos d’animació 

• 15 nens  i nenes de p4-p5-1er: El bosc màgic 
• 20 nens  i nenes de 2on a 5è: Natura, El Misteri del Criptex 
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COMISSIÓ DE L’HORT  
Membres de la comissió: 
mestres Montse Triadó i Carol.

PROJECTE HORT ESCOLAR

REINA VIOLANT
MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ CURS 2015/2016

 

 

COMISSIÓ HORT  

La comissió d’hort durant el curs 2015/2016 es converteix en comissió mixta amb la participació 
d’alumnes, mestres i famílies integrant
sostenible. 

 

 

 

2015-2016 

 
Membres de la comissió: Sara Solà, Berta i David (pares de 2n i P5), alumnes Aura i Aimar, 
mestres Montse Triadó i Carol. 

 

PROJECTE HORT ESCOLAR

REINA VIOLANT 

DE LA COMISSIÓ CURS 2015/2016

La comissió d’hort durant el curs 2015/2016 es converteix en comissió mixta amb la participació 
d’alumnes, mestres i famílies integrant-se amb el projecte agenda 21 per fer una escola més 
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Berta i David (pares de 2n i P5), alumnes Aura i Aimar, 

 

PROJECTE HORT ESCOLAR 

DE LA COMISSIÓ CURS 2015/2016 

La comissió d’hort durant el curs 2015/2016 es converteix en comissió mixta amb la participació 
fer una escola més 
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OBJECTIUS 

1. Continuar amb el projecte d’hort al pati.
2. Promoure la participació de alumnes, professors/res, famílies en la cura i el manteniment 

dels espais escolars. 
3. Capacitar els alumnes perquè puguin trobar solucions als problemes pràctics derivats de les 

feines de planificació, conreu i manteniment de l’hort.
4. Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
5. Reconèixer espècies vegetals i relacionar
6. Elaborar preparats a partir de les propi

remeieres. 
7. Introduir conceptes com economia sostenible, cultius ecològics i dieta saludable en el entorn 

dels infants. 

 

ACCIONS DURANT EL CURS

Plantada de tardor 

El divendres 20 de novembre vàrem convocar a les famílies per replantar l’hort del pati i iniciar 
nous espais verds com l’hort del cicle superior, fet amb materials reciclats, l’hort del vestíbul i un 
jardí vertical al pati d’infantil. 

La iniciativa va ser recollida per l’In

2015-2016 

Continuar amb el projecte d’hort al pati. 
Promoure la participació de alumnes, professors/res, famílies en la cura i el manteniment 

Capacitar els alumnes perquè puguin trobar solucions als problemes pràctics derivats de les 
s de planificació, conreu i manteniment de l’hort. 

Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
Reconèixer espècies vegetals i relacionar-les amb les seves propietats medicinals.
Elaborar preparats a partir de les propietats fitoterapèutiques de les nostres plantes 

Introduir conceptes com economia sostenible, cultius ecològics i dieta saludable en el entorn 

ACCIONS DURANT EL CURS 

ovembre vàrem convocar a les famílies per replantar l’hort del pati i iniciar 
nous espais verds com l’hort del cicle superior, fet amb materials reciclats, l’hort del vestíbul i un 
jardí vertical al pati d’infantil.  

La iniciativa va ser recollida per l’Independent: 
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Promoure la participació de alumnes, professors/res, famílies en la cura i el manteniment 

Capacitar els alumnes perquè puguin trobar solucions als problemes pràctics derivats de les 

Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola. 
les amb les seves propietats medicinals. 

etats fitoterapèutiques de les nostres plantes 

Introduir conceptes com economia sostenible, cultius ecològics i dieta saludable en el entorn 

ovembre vàrem convocar a les famílies per replantar l’hort del pati i iniciar 
nous espais verds com l’hort del cicle superior, fet amb materials reciclats, l’hort del vestíbul i un 
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Festa de la primavera 

Algunes imatges de l’esdeveniment:

Tallers de sembra i de productes de cosmètica natural

2015-2016 

Algunes imatges de l’esdeveniment: 

Tallers de sembra i de productes de cosmètica natural 
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Fruits de l’hort   

Construcció d’una taula de cultiu amb palets

 

 

2015-2016 

 Taller de bosses d’olor 

Construcció d’una taula de cultiu amb palets 
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COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ 
 

Membres de la comissió: Lola Rodríguez 

 

Setembre 

La comanda de llibres segons la petició de la directora de l’escola, Montse Triadó, per al curs 
2015-16  és: 

Quaderns fungibles de matemàtiques de 3r. a 6è.: 1.380 € 

Llibres de matemàtiques de 4r. a 6è.: 2.585,69 € 

Pack llibre + quadern 1r. i 2n, ; quadern de 3r. a 6è. i 25 llibres més per a una classe de 6è.: 
2.895,87 €  

Aquest curs es demanen 50 unitats dels quaderns i llibres per al curs de 6è per ser dues línies 
atesa la queixa dels pares de 6è el curs passat, en què no va haver-hi llibres per a tots els 
alumnes. 

Respecte al pagament, es demana als proveïdors (Abacus i Interlibros) que facin el càrrec al 
compte a partir del 30 d’octubre per tal que hi hagi fons després d’haver fet el cobrament a les 
famílies. 

El pressupost d’Iberlibros és de 2.467,60 € i el d’Abacus és de 1.325,22 € 

 

Octubre 

El curs ha començat fa quatre setmanes i no han arribat els llibres de matemàtiques.  El 
proveïdor, Abacus, comenta que són llibres d’edicions antigues i que l’editorial no els serveix.  El 
contacte d’Abacus comenta que en aquests casos el delegat es posa en contacte amb el client 
però no ha estat així i davant la dificultat de contactar amb aquest, la comunicació des d’aquest 
moment és amb la María del departament de comandes.  Un seguit de despropòsits fa que part 
de la comanda no arribi fins el 15 d’octubre. El 20 d’octubre la comissió decideix posar-se en 
contacte directament amb l’editorial Vicens Vives. Es fa la comanda i el seu cost és de 513,62 €. 

 

Novembre 

 

El 4 de novembre arriben els llibres de matemàtiques que mancaven.  El proveïdor finalment és 
Vicens Vives encara que paral·lelament arriben els mateixos via Abacus, aquests últims es 
retornen. 
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S’avisa a Abacus que no facin el càrrec de les factures sense el vist-i-plau nostre per tal de 
quadrar el que s’ha lliurat i el que consta a les factures. 

Es fa el pagament d’una factura corresponent a Iberlibros d’import 2.985,87 € 

 

Desembre 

Abacus ens informa d’un impagat. Fan el càrrec de les factures sense previ avís. Les conformo  i 
els demano que facin el càrrec novament  a mitjans de gener per tal que hi hagi fons al compte.  

 

Gener 

Es fa el pagament de les factures corresponents a Abacus.  El cost total és de 3.278,14 €. 

Es fa el pagament d’una segona factura d’Iberlibros de 603,28 €. 

 

Juliol 

La direcció fa comanda a la comissió de socialització dels llibres per al curs següent. 

Es fa una revisió de l’estoc de llibres socialitzats que es troben al centre i es lliura una relació a 
l’escola. Es valora que molts d’aquests són d’edicions antigues i alguns es troben en mal estat i es 
decideix que ens desfem d’aquests. 

 

Resum de pagaments 

Proveïdor Pressupost inicial Càrrec al compte Data 

Abacus 3.965,69 € 
590,06 € 02/11/15 

2.688,08 € 18/01/15 

Vicens Vives 513,62 * PENDENT 

Iberlibros 
2.895,87 € 2.895,87 € 02/11/15 

 **603,28 € 603,28 € 05/01/16 

Total  6.777,29  

 

* La factura de Vicens Vives no la trameten fins el setembre de 2016 per la qual cosa queda 
pendent de pagament. 

**2a. comanda de 25 llibres més per la segona línia. 

 



 
Memòria AMPA Reina Violant 2015-2016 

36 
 

 

COMISSIÓ DE TEMPS DE MIGDIA 
 

Membres de la comissió: Al llarg del curs 2015-2016, malgrat s’ha intentat ampliar la 
comissió, aquesta ha quedat amb la mateixa composició: 

l’Ana Carlota (mare de2n) 

 

 

la Rosa (mare de 2n) 

 
 

la Berta (mare de 2n) 

 
 

 

 

 

 

L’activitat de la comissió el curs 2015-2016 ha consistit en: 

1. Sessió de presentació de l’empresa Campos Estela a totes les famílies, el 14 de desembre 
de 2015. Es va presentar el personal de cuina i monitoratge, així com els projectes que 
l’empresa tenia previst desenvolupar durant el curs. 

2. Celebració de tres reunions de seguiment dels membres de la Comissió, amb l’empresa 
inclosa. En aquestes reunions es va avançar en els següents temes: 
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Reunió el 10 de setembre de 2015 

- Resolució d’un conflicte existent entre el personal de cuina. 

- Prèvia anàlisi detallada dels preus que fixa Campos Estela, en que queda clar que 
l’escola té una ràtio de monitoratge més elevada que altres escoles (així es va decidir 
en el seu moment), s’acorda el manteniment dels preus del menjador i el sistema 
que utilitza l’escola de fer un ajustament (reducció) dos cops l’any per compensar 
(les quotes inclouen una previsió per poder cobrir imprevistos en un moment 
donat). 

- Campos Estela farà una proposta d’ampliació del menjar ecològic. 

- S’acorda com es farà la comunicació dels temes de migdia al web, per evitar 
duplicitats entre escola i AMPA. L’escola es comunica amb la responsable de 
comunicació de l’AMPA. 

 

Reunió el 18 de novembre de 2015 

- Es demana a Campos Estela que la fruita vingui més madura. 

- S’acorda que a Infantil els cigrons i les mongetes es faran en forma de puré, perquè 
els costa de menjar. I que als nens que mengen poc, se’ls posarà menys menjar 

- S’acorda el protocol a seguir amb les famílies que vulguin venir a dinar 
esporàdicament: es podrà fer els dimarts, s’avisarà al Carles amb una setmana 
d’antel·lació. Es pot fer màxim un cop l’any per família. El preu estipulat és de 
8€/àpat. 

- S’acorda el protocol a seguir si una família vol parlar un tema determinat d’un nen o 
nena: pot parlar amb la Laia qualsevol dia entre 12 i 12:30. Si no poden en aquest 
horari, que la truquin per quedar per un altre dia. Es tracta d’intentar evitar que 
tothom abordi la Laia a la sortida de l’escola pels temes de menjador, ja que en 
aquell moment ella està per atendre les extraescolars. 

- Respecte el menjar ecològic, la proposta que fa Campos Estela és: 

o Seguir amb fruita ecològica un cop per setmana. 

o El 2n trimestre totes les bases dels sofregits, brous, purés i cremes seran 
ecològiques. 

o El 3r trimestre introduiran la pasta ecològica. 

S’aprova i s’acorda tornar-ne a parlar més endavant per veure si s’introdueixen 
més coses. 

- Campos Estela explica els projectes que es fan al temps de migdia: 

o Continua el Pesa i pensa. 

o Segueix el Eat in English. 
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o Projecte ‘La vespa i la vispa’, que implicarà que portaran unes bicicletes 
durant una setmana (van itinerant per vàries escoles, amb l’objectiu de 
treballar la sostenibilitat). 

o Herbes de la Mediterrània. Cada escola tria un poble de la Mediterrània. El 
Reina Violant ha estat el Marroc. 

- L’escola explica el projecte Implica’t. 

- Es treu el tema de si seria possible fer servir tovallons de roba, per tot el tema de la 
sostenibilitat. Des de Campos Estela i l’escola es comenta que es van posar de paper 
per qüestions d’higiene. Però Campos Estela diu que revisarà què diu la normativa. 

- Des de la representació de les famílies es demana poder fer un repàs dels comptes 
del menjador i s’acorda que per la següent reunió el Carles ho prepararà. 

- Des de la representació de les famílies es demana que al temps de pati, en la mesura 
del possible, es reforci la vigilància per part del monitoratge pels petits conflictes 
que hi ha hagut. Des de Campos Estela s’explica de nou com funciona el tema pati: 

o Els del primer torn (fins a 2n), tenen tres monitors repartits entre els tres 
espais del pati. A part, hi ha una monitora que dos cops per setmana ofereix 
un taller de mitja hora a la ludoteca. 

o Els del segon torn, el monitoratge és igual, però fan una estona a la classe. 

o Un dia a la setmana es fa dia sense pilota. 
 

o Des de l’escola es recalca que les normes de pati són les mateixes al migdia 
que al matí. 

 

Reunió el 2 de maig de 2016 

- Es tracta el tema econòmic: 

o Es repassa la composició de la quota: Campos Estela informa de nou que el 
preu són 6,75€ per àpat servit, dels quals el menjar en sí són 3,43€ per àpat 
i el monitoratge 3,32€. 

o L’escola informa que el sistema que es va acordar ja fa temps és el de cobrar 
una quota fixa (pels que es queden a dinar sempre és de 134€ durant 8 
mesos i de 70€ els mesos de setembre i juny, que són més curts), per tenir 
una provisió pels casos d’impagats o els retards en l’arribada de les beques 
menjador. Però que sempre el mes de maig es revisa i es fa un ajustament 
(reducció) per compensar el que s’hagi pogut pagar de més. 

o S’intenta que sempre hi hagi un saldo de 5.000€-6.000€ per no tenir 
problemes.  

o L’escola comenta que la incidència d’impagats fins ara ha estat baixa (3-4 
famílies) i que es treballa amb Serveis Socials. 
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Quotes menjador curs 2015-2016 
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COMISSIÓ DE VALORS 
 

Membres de la comissió: Martina Gasull, Andrés di Masso. 

Durant el curs 2015-2016 la comissió de valors no va organitzar cap activitat.  
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COMISSIÓ D’AGENDA ESCOLAR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 
 

Membres de la comissió: Susana Ezquerra i Sònia Jou 

 

Objectius 

Aquest curs 2015-16 de nou hem participat en el projecte compartit d'agenda escolar. Un 
projecte que es va fomentar des de l'AMPA de l’escola J M Jujol el curs 2003-2004, i que, amb el 
suport del tècnic d'educació del pla d'entorn i de medi ambient del districte, es va poder ampliar, 
i ara ja porta 9 cursos de vida compartida amb altres escoles del Districte de Gràcia.  

 

 

Hem fet 2.310 agendes conjuntament amb les escoles: 

• Baldiri i Reixac 
• Jujol 
• Montseny 
• Pare Poveda 
• Pau Casals 
• Reina Violant 
• Rius i Taulet 
• Sagrada 
• Sedeta 

 

Aquest any tampoc tenim cap tipus de suport de cap institució ni subvenció. 
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Activitats durant el curs 

El tema escollit enguany ha estat: “escultures del barri”. El disseny, maquetació i gestió 
d’impremta es fa voluntàriament des del Reina Violant.  La coordinació la porta una mare del 
Jujol. I els dibuixos i els textos de la setmana vista els han fet  els nenes i nenes de les diferents 
escoles que hi han participat. 

Aquest any hem canviat el disseny de l’agenda. Abans hi havia una pàgina de dades de l’escola 
diferent per cada una d’elles. Això volia dir que de cada agenda s’havien d’estripar 8 pàgines. 
Hem canviat el disseny per fer una única pàgina de dades. 

Els cursos que han participat són els alumnes de 3r a 6è de primària, fent dibuixos per a 
l’agenda. Tots/es els/les alumnes de l’escola en reben un exemplar, per apuntar els deures o els 
comunicats pares-escola. 

Pressupost: Impressió 125 agendes x 2,45€ unitat = 306,25€ (+ 21% IVA 370,56€). 

 

Valoració general 

L’any passat vam tenir força problemes amb la impremta.  

Aquest any hem canviat d’impremta. Han sigut més ràpids en servir que la impremta anterior. 
Vam tenir un problema amb la portada però van trobar una solució ràpida i eficaç. 

La impremta anterior: 

 

ARGRA Trading, s.l. 

Tordera 38, baixos 

08012 Barcelona 

Tel./Fax 93 284 64 44 

produccio@diagrafic.com 

 

La impremta nova: 

IMPREMTA BADIA 

Carrer Pintor Fortuny, 16, 

08001 Barcelona 

933 176 988 - 607 251 206  

badia@badia.cat 
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FESTA DE NADAL I FESTA DE FI DE CURS 
 

Les celebracions de Nadal i de final de curs són organitzades per les famílies i alumnes dels 
cursos de 6è i 5è  respectivament.  

 

Festa de Nadal 

 

 

El curs de 6è és l’encarregat d’organitzar la festa de Nadal per recaptar diners per al viatge de fi 
de curs. La festa vol oferir un espai on trobar-nos sense les presses del dia a dia i desitjar-nos 
unes bones festes. 

Des del curs 2010-2011, s’organitza una quina, amb premis consistents en paneres, torrons, 
cava i pernils!  

La festa d’aquest any va tenir lloc el divendres 18 de desembre, a les 18.30, al gimnàs de 
l’escola. Les famílies i alumnes de 6è es van encarregar de la dinamització de la festa, cantant els 
números, venent les cartolines per la quina i oferint un sopar per tal de recollir diners pel viatge 
de fi de curs.  

També hi havia un espai dedicat als més petits amb contes, música i tallers, i paradetes 
d’artesanies fetes pels alumnes de 6è! 
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Festa de fi de curs 
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La festa de fi de curs organitzada pel curs de 5è va comptar amb diferents espectacles i 
activitats: 

• Conta-contes amb l’Anna Casals. 
• Espectacles de balls i play-backs amb actuacions de les pròpies famílies i cursos.  
• Un concurs de hula-hoop. 
• També hi havia paradetes on es pintaven cares, es venien samarretes, s’oferien jocs, 

menjar i beure. 
• Sopar a la fresca. 

La festa va acabar amb el nostre estimat DJ Gonçal punxant les cançons de la nostra vida i 
tothom ballant! 

 


