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ANY 2015 - Número 4 
 

EDITORIAL 
 
QUÈ ES UN AMPA? 
Com tots sabeu, un AMPA és una associació sense ànim de 
lucre, formada pels pares i mares dels alumnes de l’escola, 
que té com a finalitat participar i intervenir en la gestió del 
centre, actes, festes,… per tal d’intentar millorar-lo. 
Som pares i mares disposats a participar de forma totalment 
voluntària, preocupats pel desenvolupament de l’escola, les 
activitats i tot allò relacionat amb l’educació dels nostres fills i 
filles, intentant garantir o lluitar perquè sigui de gran qualitat. 
 
Volem defensar els interessos dels pares i mares i de l’alumnat 
 
Assessorem, orientem i ajudem a les famílies i als alumnes 
sobre la defensa i exercici dels seus drets, donant suport als 
problemes que es puguin dur a terme. 
 
Representem a les famílies davant del Consell Escolar per tal 
de millorar aspectes relacionats amb l’escola. 
 
Desenvolupem activitats dirigides a tothom. 
 
Tot això ho podem fer gràcies a l’aportació de la quota 
anual de 20 euros que fan els socis i les subvencions per part 
d’organismes públics. 
 
 

 
Benvolgudes famílies, 
Aquí teniu la revista del primer trimestre 2015-2016. Una revista 
amb la que volem ser més propers a tota la comunitat de 
l’escola i fer difusió de les notícies més significatives.   

Contacte 

COLEGI GOAR 
Direcció: C/Circumvalació, 50 

Horari d’atenció 
A concretar 

 

PARVULARI GOAR 
Direcció: C/Muntanya, 74 – 78 

Horari d’atenció 
A concretar 

 
www.ampagoar.com 

ampagoar@ampagoar.com 
Telèfon: --- 

 

Col· laboradors 
Recordeu que tenim a la 

pàgina web una sèrie 
d’entitats que col·laboren 

amb nosaltres i que ens 
ofereixen preus especials per 

ser soci de l’ampa 
Consulteu-los! 

www.ampagoar.com 
 
 

Maquetació i suport informàtic 
www.franciscoperezvelasco.com 
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 PER QUÈ ASSOCIAR-NOS A L’AMPA?  
 
El primer que volem remarcar és que no formar part de l’AMPA o no 

estar associat no vol dir ni molt menys que no ens preocupi 

l’educació dels nostres fills i filles, però sí hem de remarcar que les 
AMPA som un factor clau. 

 

Un AMPA pot tenir molta força si té un número de socis significatiu, 
ja que som la veu de moltes famílies, així seríem més representatius 

en termes de Consell Escolar i tots podríem fer força per canviar 

aspectes que no ens agraden o bé millorar-los. 
 

D’altra forma, el Consell Escolar només restaria com un tràmit 

burocràtic subordinat en certa manera a les decisions del claustre 
de professors on els pares no tenim majoria. 

Som un punt d’unió entre les famílies i l’escola. Tots plegats podem 

aconseguir crear l’escola que volem, però perquè això es pugui fer 
realitat, necessitem la implicació de tots els pares i mares. 

Tots volem saber què passa a la nostra escola i el que fan els nostres 

fills i filles a l’escola!!! 

Animeu-vos a participar de forma activa i fent-vos socis, podeu 

contribuir a millorar l’escola on passen gran part del dia els nostres 

fills i filles!!!. 

 

 

 

 

 

HUMOR 
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NOVA TITULARITAT 

Com ja ens han informat a les reunions inicials de curs, l’escola compta amb una nova titularitat: Es 
tracta de l’empresa Suara que està en cooperativa amb Abacus i l’escola Sant Gervasi. 

Des de l’AMPA volem transmetre tranquil·litat a totes les famílies. Hem realitzat reunions amb ells 

junt amb la direcció de l’escola i hem plantejat els diferents temes que ens preocupen en la gestió 
de l’escola. 

Però tots aquest canvis es faran de manera progressiva i sense afectar l’educació dels nostres fills. 

Anirem veient els canvis en els propers cursos i ens aniran informant de tot el que es vagi 

implementant. 

Extraescolars per la ESO 

A data d’avui, totes les extraescolars són per infantil i primària. Els pares de 

secundària han demanat de plantejar algunes extraescolars adaptades a 
nens de la ESO. 

 

Autobus escolar  

En els darrers anys, l’Ajuntament ha fet que per les inscripcions el 
poble sigui zona única. Per això, les inscripcions a l’escola es 

poden fer des de tots els punts de Viladecans. Gràcies a això, 

moltes famílies del Parvulari que viuen a la zona més allunyada 
han pogut inscriure’s a la nostra escola. Però, ara per millorar la 

seva mobilitat, ens han demanat la possibilitat de fer un servei 

d’autobus de recollida de nens. 

Infraestructures i material de les classes 

Tal com tots sabem, a causa de la situació econòmica que hem 

patit a l’escola, les instal·lacions no estan en les millors condicions 
així com la renovació de material ha quedat pendent. Per això, 
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ens han confirmat que hi ha un pla de millora d’infraestructures i de compra de material per tal 

d’anar substituint el que tenim. 

Menjador 

És un dels punts importants per part el pares a millorar. La relació 
qualitat – preu, el servei i el tema de l’aigua són claus per a 

nosaltres. Ens han confirmat que un estudi està en curs per tal de 
detectar punts de millora. 

 

Roba esportiva 

És l’altre punt important pels pares. Els hem exposat els 

problemes que tenim com la relació qualitat-preu, el servei, el 

problema del tallatge, etc. Per això, és un dels temes prioritaris a 
arreglar pel proper curs. Ens han confirmat que per ells és 
important la opinió dels pares i per tant, l’AMPA serà avisada per 

donar la seva opinió i aportacions per tal que tinguem el millor 
servei, qualitat i preu. 

 

Socialització llibres 

Amb els temps que corren, la despesa del llibres a l’inici de curs és 
realment un càrrega per a les famílies. És per això que hem 

plantejat la possibilitat de socialitzar els llibres. Per això cal un acord 

amb el professorat per tal que l’ús del llibres canviï (no es poden fer 
anotacions amb bolígraf i cal una cura dels alumnes per tal que els 

llibres es puguin reaprofitar). Però segons la titularitat amb el nou 

projecte educatiu que volen implantar, els llibres aniran 
desapareixent ja que el material que es vol utilitzar serà fet pels 

propis professors. 
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Preus excursions/colònies/viatges 

Aquestes despeses afegides tot sovint representen un esforç molt 
gran per a les famílies. Per això hem demanat que es revisin els preus 

de les sortides que es fan a tots els nivells per tal d’adaptar-se a la 

situació econòmica actual. 

De tots aquests punts ja hi ha plans de treball que anirem fent seguiment. Totes les novetats les 
anirem explicant a través de tots els nostres punts d’informació. 

Si voleu fer les vostres aportacions a algun tema que us interessi o preocupi, us podeu posar en 

contacte amb l’AMPA : 

 

Correu electrònic: ampagoar@ampagoar.com 

Web: www.ampagoar.com 

Facebook: Pàgina AMPA Goar 

Twitter: @AmpaGoar 

 

Com afecta als nostres fills? 

Del sistema pedagògic no tenim cap problema, podem estar tranquils. El nou projecte educatiu 

que es vol implantar es fonamenta en tres eixos principals: el projecte lingüístic, la part tecnològica 
i la part més humana fonamentant l’esperit cooperatiu que reuneixen les tres empreses del grup. 

 Però tots aquest canvis es faran de manera progressiva i sense afectar l’educació dels nostres fills. 
Anirem veient els canvis en els propers cursos i ens aniran informant de tot el que es vagi 
implementant. 

 

 

 



   

REVISTA AMPA GOAR – NUM 4 / 2015  Página 6 de 7 
   

 

 

CARNESTOLTES 

Aiii quina festa més genial: carnestoltes ja ha arribat….!!!!! Pares i 
mares,  nens i nenes, xiquets i xiquetes!!!!!! El proper 6 de febrer, 

primer cap de setmana de febrer….hi ha la GRAN RUA de 

Carnestoltes!!!!!! Volem fer una crida i convidar-vos a tots a que us 
animeu a participar per fer una gran carrossa i una gran 

comparsa!!!!! És un bon moment per conèixer-nos, per fer 

germanor i per passar una bona estona amb les altres famílies i els 

nostres fills i filles en un gran ambient!!! Amb la col·laboració de 
tots vosaltres, segur que aconseguirem enamorar als jutges i ser els 
guanyadors!!! 

El nostre lema d'aquest any és 

 "PIRATES DEL GOARIBE" 

Aquest any el nostre tema tindrà moltes aventures!!!! Viatjarem a 

illes perdudes amb un vaixell ben fastamagòric, anirem de maleïts 

amb uns terrorífics vestits i maquillatge!!!! Cadàvers i esquelets!!! 
Pirates i mesoners!!! Balls d’espasa!!! Balls divertits!!. 

 

L’any passat vam quedar 3ers. amb el nostre tema “Cortesans i 
mosqueters”, gràcies a la col·laboració de la junta de l’AMPA ,de 

tots vosaltres i la gran feina que van fer l’Iris i les noies amb la 

coreografia.  

ANIMEU-VOS!!!!! US ESPEREM!!!!! 
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DELEGATS I DELEGADES DE CLASSE 

Com tots sabeu, l’any passat van començar el projecte de 
delegats i delegades de classe. Com que hem vist que els pares 

han acceptat molt bé aquesta nova figura i els tutors també han 

trobat que ha millorat molt la comunicació amb els pares, hem 
decidit continuar amb aquest projecte. 

Pels nous pares, us expliquem en què consisteix el paper del 

delegat. Cada classe tindrà un delegat o delegada que serà 
l’encarregat de ser el nexe entre els professors/tutors i els pares. 

D’aquesta manera quan s’hagi de fer una comunicació via 

centre o via pares, farem servir la persona de referència que serà 
el/la delegat/da. També per cada cicle formatiu hi hauran els 

coordinadors de delegats i delegades, que resoldran o bé 

orientaran sobre les consultes o dubtes que es puguin ocasionar 
per part dels delegats/des. 

Volem remarcar que només es tractaran temes que siguin 

generals del centre, de les activitats, d’interès general….ja que les 
consultes individualitzades de cada nen/a les haurà de resoldre 

cada pare/mare amb qui correspongui. 

 

LLISTA DELEGATS 

 

INFANTIL 
P3A Rosa 
P3B Raquel 
P4A Eva 
P4B Sandra 
P5A Inma i Paqui 

P5B Mª Àngels i 
Paqui 

PRIMARIA 
1er A Jose Antonio 
1er B Eva 
2on A Merche 
2on B Tamara 
3er A Esther 
3er B Marta 
4rt A Gemma 
4rt B Manuela 
5è A Isabel 
5è B Olga 
6è A Mercedes 
6è B Ana 

SECUNDARIA 

1er ESO A --- 
1er ESO B Mª José 
2on ESO A Rosa 
2on ESO B Joan 
3er ESO A Montse 
3er ESO B Ana Mª 
4rt ESO A Yolanda 
4rt ESO B --- 

 

 


