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Festa de la Castanyada-Halloween 

Amb motiu de la festa de la Castanyada, 

l’AMPA va organitzar una festa en la que 

es van repartir castanyes, es va fer un 

toca-toca terrorífic i alguns tallers. 

Degut a la pluja d’aquell dia, les activi-

tats es van traslladar a l’interior de l’edifi-

ci de l’escola. A l’entrada es van repartir 

les castanyes als alumnes i es va fer el 

toca-toca, on els i les alumnes posaven 

cares estranyes en ficar les mans pels 

forats. A la biblioteca es van dur a terme 

els tallers de caretes, teranyines i maqui-

llatge. 

Des d’aquí volem donar les gràcies a 

tots i totes les participants i, sobre tot, 

als col·laboradors i col·laboradores, tant 

als que van ajudar amb els tallers, com 

els que van ser-hi abans de la festa i els 

que ens van ajudar a recollir i netejar. 

Eleccions al Consell Escolar i Assemblea de Socis 

Consell Escolar 

Durant aquest mes de no-

vembre es durà a terme les 

eleccions al Consell Esco-

lar. Aquest any és necessari 

cobrir 3 places de mares/

pares. Des de l’AMPA us 

animem a presentar les 

vostres candidatures, doncs 

és un paper molt important 

dins de l’Escola.  

Us recordem que l’AMPA té 

un representant en aquest 

Consell.  

El Consell Escolar és l'òr-
gan de govern del centre 
educatiu.  

 
Està compost per represen-
tants del: 
 personal docent,  
 del personal d'adminis-

tració i serveis,  
 dels pares i mares,  
 de l'AMPA,  
 un representant de 

l'Ajuntament.  
Els representants surten 
elegits per votació. 
 
Les seves funcions són, 
entre altres: 
 Aprovar el pressupost 
del centre, fer-ne el segui-
ment i aprovar-ne la liquida-
ció. 

 Aprovar el reglament de 
règim intern del centre. 
 Promoure la conservació i 
renovació de les instal·lacions i 
material escolar. 
 Analitzar i valorar el funcio-
nament general del centre, 
l'evolució del rendiment escolar. 
 Elaborar un informe que 
s'inclou en la memòria anual. 

 

Assemblea de Socis 

Durant aquest mes es farà l’As-

semblea General Ordinària de 

socis de l’AMPA. A més de 

parlar dels comptes del curs 

passat i d’aquest, es parlarà 

d’altres temes importants. Pre-

guem la màxima assistència 

possible i us convidem a fer 

totes les propostes que cregueu 

oportunes. 

A més, en aquesta ocasió és 

necessari fer renovació d’al-

guns càrrecs de la Junta: secre-

tari/ària, tresorer/a i responsa-

ble de menjador.  

Necessitem més persones vo-

luntàries a la Junta, doncs a 

final de curs, tres persones 

marxaran de l’escola i quedaran 

lliures aquests càrrecs. És im-

portant tenir suplents el més 

aviat possible per tal de tenir 

temps per a poder fer el canvi 

sense problemes. 
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Nou Decret Servei de Menjadors 

Durant el present curs està previst que 

entri en vigor el Nou Decret que regu-

larà el servei de menjadors de les es-

coles. Moltes entitats no estan d’acord 

amb el plantejament de la mateixa i 

s’han fet cartes com a resposta i està 

prevista una manifestació per al proper 

dia 17 de novembre.  

Us adjuntem una mica de la carta que 

va enviar la Fapac a Ensenyament 

mostrant la seva oposició: 

Tot i que la FaPaC reconeix la ne-
cessitat de regular el servei per part 
de l’Administració pública, els prin-
cipals motius pels quals ens 
veiem obligats a oposar-nos a la 
seva proposta de Decret són: 

-      El Departament d’Ensenya-
ment no està pensant en un mo-
del de servei menjador sosteni-
ble en el temps ni emmarcat en 
el dret fonamental a l’educació i 
a l’alimentació, sinó que busca 
l’externalització i privatització 
de la seva gestió i funciona-
ment sota criteris economicis-
tes. En aquesta línia, la propos-
ta de Decret entén el menjador 
escolar en funció de la seva via-
bilitat econòmica i no el vincula, 
com defensa la FaPaC, al dret a 
l’educació sota els principis 
d’igualtat i no discriminació. 

-      Es concep el servei men-
jador com un servei 
“complementari” a l’educació, 
quan la FaPaC considera que és 
part integral del sistema educa-
tiu públic. Amb això, el Departa-
ment pretén sotmetre el servei 
de menjador a la Llei de Con-
tractes del Sector Públic, segons 
la qual només hipoden concórrer 
empreses privades a través de 
concurs públic. Per tant, aparta 
a tota la comunitat educativa, 
incloses les famílies i les AM-
PA/AFA, de la gestió del servei 
menjador, però sí que les obliga 

a assumir-ne el cost íntegra-
ment. 

-      No es considera el temps 
de migdia com a temps educa-
tiu. El terç de la jornada escolar 
que transcorre al centre educatiu 
però fora de l’aula se’l considera 
temps lliure, ignorant la veu de 
les famílies, professorat i profes-
sionals de l’educació que saben 
la importància que té aquest 
temps per als infants quant al 
seu desenvolupament, gestió del 
conflicte i assoliment de l’auto-
nomia personal. 

-      Sota aquest Decret, Ensen-
yament ignora la demanda de 
les famílies, realitzada a través 
de la FaPaC, on demanàvem 
que les AMPA/AFA es puguin 
encarregar de la contractació i 
gestió integral del ser-
vei, autoritzades a l’efecte pel 
Departament,quan la universa-
litat i gratuïtat del servei men-
jador no es pugui garantir de 
forma immediata, com entenem 
que hauria de ser. Sobre això, la 
FaPaC encara espera l’informe 
jurídic de la Direcció General de 
Contractació Pública que esta-
bleixi amb arguments jurídics 
que les AMPA/AFA no poden 
gestionar el servei menjador per-
què així ho prohibeix la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  

-      Encara que el Departament 
d’Ensenyament té la titularitat 
del servei, i això es recull en la 
proposta de Decret, continua 
delegant les seves competèn-
cies en consells comarcals i 
altres administracions que po-
den establir cànons d’explotació 
sobre els beneficis que tenen les 
empreses adjudicatàries del ser-
vei. La FaPaC defensa la gestió 
directa del servei per part de 
l’Administració, i lamenta la 
complexitat i la manca de 
transparència a la que ens 
sotmet a les famílies en tot 
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l’entramat de delegacions com-
petencials en diferents òrgans 
administratius.  

-      El Decret continua blindant 
la privatització del servei en 
mans de grans empreses, cosa 
que permet queels menús 
s’elaborin a qualsevol part del 
món i molts mesos abans de 
ser consumits per l’alumnat. 
La FaPaC, amb altres organitza-
cions, fa temps que demanala 
il·legalització d’aquestes pràcti-
ques, així com reivindica el dret 
dels infants a una alimentació de 
proximitat, ecològica i de tempo-
rada que no es garanteix en 
aquesta proposta.  

-      L’alumnat amb Necessi-
tats Educatives Específiques 
(NEE) queda exclòs del servei 
de menjador, ja que el Departa-
ment d’Ensenyament pretén no 
fer-se càrrec dels professionals 
en educació especial que els 
han d’atendre, obvia la normati-
va vigent sobre l’educació inclu-
siva i carrega el cost del servei 
sobre les famílies.   

-      Les ràtios de monitor-
alumne que preveu el Decret 
durant el servei menjador són 
molt elevades i insostenibles-
per poder atendre l’alumnat de 
forma adequada. El Departa-
ment, lluny de regular-les 
d’acord a les indicacions de la 
FaPaC i altres entitats, les fa 
coincidir amb les que utilitzen 
grans empreses que actualment 
s’encarreguen del servei a deter-
minades escoles. 

Més informació:  

http://www.fapac.cat/2018/09/20/ca
rta-al-conseller-densenyament-
sobre-el-decret-de-servei-

menjador 
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Horari d’atenció presencial: 

Dilluns a Dijous 

de 16:3 a 18:00 hores 

AMPA ESCOLA A. GAUDÍ  

Teléfono: 93 685 52 73 

Correu: ampagaudi@gmail.com 

Segueix-nos a les xarxes socials: 

 

https://ampagaudi.wordpress.com 

http://agora.xtec.cat/ceiparquitectegaudi 

https://www.facebook.com/ampaarquitectegaudi/ 

https://twitter.com/ampagaudi  -  @AmpaGaudi  

Ctra. Sanson, 10 

08980 Sant Feliu de Llobregat 

Biblioteca 

75è Aniversari del llibre  

“El Petit Príncep” 

Amb motiu de l’aniversari de la pri-

mera edició del llibre “El Petit Prín-

cep”, es proposa fer dues activitats 

a la biblioteca. 

Per una banda, un dia es realitzarà 

un conta-contes per tal d’explicar 

aquest llibre als petits de l’escola. 

Després de l’explicació es faran 

tallers: pintar làmines amb seqüèn-

cies del llibre, punts de llibre, parlar 

de les frases importants del llibre... 

Un altre dia es farà la projecció de 

la pel·lícula de dibuixos animats “El 

Principito”. 

Us mantindrem informats. 

 

Passaport de la biblioteca 

Com a una forma d’incentivar als 

nens i nenes de l’escola per tal que 

llegeixin, es posarà en marxa el 

projecte del passaport de biblioteca. 

Aquest passaport es donarà a tos 

aquells alumnes que ho demanin i 

servirà per anotar tots aquells llibres 

que llegeixin de la biblioteca en ho-

rari no lectiu, així com per a saber a 

quines activitats ha participat de les 

que s’han fet a la biblioteca.  
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Pel que fa als llibres, la bibliotecària 

posarà el nom del llibre i un segell 

al costat en la llista de llibres llegits. 

Pel que fa a les activitats, es posarà 

en segell especial per a cada activi-

tat. 

 

http://agora.xtec.cat/ceiparquitectegaudi

