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Editorial: Acomiadament d’un nou any lectiu 

 
El proper dia 22 acaba el curs lectiu. Per alguns és la fi d’un període que pot 
haver semblat llarg, però que ja s’ha acabat. 
 
Per altres comença un període vacacional que ve reflexat en una nova “feina”: 
trobar persones, llocs on puguem “deixar” els fills durant les seves enormes 
vacances. 
 
Aquest curs hem viscut canvis importants en la Junta de l’Ampa després de 
les eleccions: tot i que molts dels anteriors membres continuen, hi ha hagut 
noves incorporacions- i també moltes baixes. 
 
Aquestes modificacions aporten també canvis en la manera de viure i de 
veure l’escola i tot això ens ha portar a plantejar en la darrera Assemblea 
Extraordinària del dia 11 de Juny una sol·licitud d’ajut per professionalitzar la 
tasca que estem fent des de la Junta i poder oferir una millor atenció a les 
famílies, i arribar més lluny en els projectes, cosa que creiem que ha de ser 
un dels objectius prioritaris d’una associació com la nostra. 
 
Un dels aspectes en què es concreta el pla de millores proposat és la cerca 
d’una persona que col·labori amb la Junta en tasques administratives. 
 
Una altra millora consisteix en la creació d’un carnet de soci de l’Ampa de la 
Institució Montserrat que permeti identificar els posseïdors com a famílies de 
la nostra escola i faci possible treure profit de tots els avantatges que trobem 
pel camí. 
 

 
 
Com podeu veure és un carnet senzill però prou identificatiu. 
 
Un altre canvi del qual ens trobem molt satisfets, sobretot per la implicació 
que ha tingut l’escola en el seu disseny i concreció, ha estat l’enquesta de 
satisfacció que s’ha passat als cursos coincidents amb el final d’etapa o de 
cicle. 
 
La participació per part de les famílies ha estat prou favorable, amb un 65% 
mitjà de respostes (ha sigut anònima). Conjuntament amb l’escola, i també 
per part nostra, tindreu properament informació detallada sobre l’anàlisi que 
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es fa dels resultats i sobre les mesures que es poden dur a terme per tal de 
millorar els nivells de satisfacció. 
 
Per part de l’Ampa podríem, tanmateix fer una primera valoració dels 
resultats obtinguts en allò que fa referència a les preguntes directament 
relacionades amb el funcionament i projectes de l’associació: 
 

• El funcionament de l’Ampa s’ha valorat amb un 77,40 %. 
• El projectes gestionats per l’Ampa s’han valorat amb un 74,52%. 
• El projecte més poc valorat, en canvi el més costós en quant a logística, 

és la revetlla. 
• I un punt en el que teníem posat l’ull, que és el procés de comunicació 

amb els famílies, ha trec de mitja un 74%. 
 
Això ens porta a potenciar l’ús dels mitjans informàtics com a mitjà de 
comunicació bàsic en el procés comunicatiu amb els pares/mares de l’escola. 
 
Un altre punt del que estem particularment satisfets és la implicació del grup 
de mares/pares que conformen l’Ampa Activa, ja que són els ulls que té 
l’Ampa per trobar motivacions, problemes i futurs camps d’actuació per 
millorar el nostre entorn acadèmic. 
 
En el moment que rebeu aquest butlletí estareu pendent de les platges, més 
que de resoldre Sudokus, en aquest número no hi haurà cap concurs, però 
tampoc cap premi. Ja en tindreu a la revetlla (als qui els toqui la rifa, és 
clar...) 
 
Salutacions i bones vacances. 

Article de fons:El Trastorn de Dèficit d’Atenció 
 

El trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDH) es caracteritza 
per una falta d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat. Aquest trastorn del 
comportament es calcula que afecta d'un 3% a un 5% dels nens en edat 
escolar. 

Existeixen tres tipus de TDH, cadascun d'ells amb unes característiques 
diferents: 

1. En el primer predomina la falta d'atenció i concentració. 
2. En el segon predomina l'excés d'activitat i la impulsivitat. 
3. El tercer que seria una combinació dels anteriors. 

Els nens que tenen un TDH on el qual predomina la falta d'atenció: 

• Tenen dificultat per centrar l'atenció en detalls. 
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• Tenen dificultat per centrar durant molta estona seguida l'atenció en 
una tasca determinada. 

• Semblen no escoltar quan se’ls parla directament. 
• No segueixen les instruccions donades i no enllesteixen les feines. 
• Tenen dificultats per organitzar-se, perden materials, els fulls, etc. 
• Eviten, els disgusta o es neguen a participar en aquelles tasques que 

demanen un esforç sostingut. 
• Es distreuen fàcilment amb qualsevol estímul extern. 

Els nens que tenen un TDH on allò que predomina és la hiperactivitat i la 
impulsivitat: 

• Juguen amb les mans i amb els peus i no poden estar-se quiets al seu 
seient. Es mouen en excés. 

• S'aixequen encara que la situació exigeixi quedar-se asseguts. 
• Parlen excessivament i responen de forma impulsiva. 
• No respecten el torn de paraula. 
• Interrompen i molesten als companys. 

Els cas més freqüent és el dels nens que pateixen un TDH combinat. 

El fet de que un nen manifesti alguns d'aquests comportaments descrits, no 
garanteix que el TDH sigui el diagnòstic apropiat, però sí que pot ser un 
indicatiu de que així sigui i per tant, caldria l’avaluació d'un professional 
especialitzat. 

Possibles causes 

Existeixen proves científiques que reforcen que el TDH és un trastorn amb 
base biològica. Recentment, els investigadors de l'Institut Nacional de Salut 
Mental van fer servir la tomografia d'emissions positrònica i van observar 
que, en persones amb TDH diagnosticat, hi ha una disminució important en 
l’activitat metabòlica de les regions cerebrals que controlen l'atenció, el judici 
en situacions socials i el moviment, en comparació amb l'activitat metabòlica 
dels que no pateixen aquest trastorn. Els estudis biològics també suggereixen 
que els nens amb TDH poden tenir nivells més baixos del neurotransmissor 
dopamina en regions critiques del cervell. 

Altres teories suggereixen que el tabac, el alcohol i els fàrmacs fets servir 
durant l'embaràs o l'exposició a les toxines en el medi ambient, com ara el 
plom, poden causar TDH. Els estudis també apunten cap a una base genètica, 
de manera que el TDH tendeix a manifestar-se en famílies. 

Actuacions 

Sigui com sigui, els nens amb TDH necessiten rebre reforç i ànims per 
aprendre a organitzar-se, habilitats socials i de vida. El problema que 
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manifesten té una causa biològica, no és una excusa. Aprendre i entendre el 
TDH són els primers passos per ajudar a aquests nens a treballar i controlar 
llur desordre. Els mestres són llavors capaços d'ubicar i controlar de millor 
manera aquest tipus d'alumne i així afavorir un millor nivell acadèmic, ja que 
una de les principals complicacions del TDH és el baix rendiment acadèmic i el 
fracàs escolar. 

Aquesta disfunció va ser reconeguda inicialment en l’edat infantil. Malgrat tot 
en la mesura en que va ser millor compresa, es va reconèixer el seu caràcter 
crònic, ja que persisteix i es manifesta més enllà de l’adolescència. 

Els estudis de seguiment a llarg termini han demostrat que entre el 60 y el 
75% dels nens amb TDAH continua presentant els símptomes fins l’edat 
adulta.  

 
Article de fons: El Geni neix o es Fa  
 
En aquest article no intentem donar cap teorema ni cap reflexió profunda, 
més be al contrari.  
 
Un dels últims llibres que s’han editat “Fueras de Serie” de Malcolm Gladwell, 
ens intenta explicar per què Bill Gates és qui és i per què només hi ha un. 
 
La teoria que s’exposa en aquest llibre trenca amb la teoria estesa de que els 
genis són així des del naixement.  
 
La teoria que s’exposa en aquest llibre és que el geni es desenvolupa 
mitjançant un esforç de treball increïble. Aquest esforç l’anomena la “regla de 
les 10.000 hores”. 
 
Què vol dir això?. Doncs molt senzill: per tal que una persona esdevingui un 
geni ha de portar a les seves espatlles unes 10.000 hores invertides en el 
tema en què esdevindrà geni. Sona incoherent però el llibre ens diu que 
personatges com Mozart, els Beatles, Bill Gates i molts exemples més van 
necessitar més de 10 anys d’esforços continuats i durs per tal d’assolir la 
genialitat que portaven a dintre i poder desenvolupar tota la seva creació. 
 
Els estudis seriosos realitzats semblen indicar que la capacitat de generar 
genialitat és directament proporcional a la nostra capacitat d’esforç i que la 
nostra creativitat es pot potenciar mitjançant les activitats que desenvolupen 
la nostra intel·ligència. Entre aquestes activitats es troben la lectura, els 
escacs, tocar un instrument musical, aprendre llengües estrangeres, .... 
 
Què en treiem de tot això?. Doncs molt senzill, “no ho tenim tot perdut amb 
els nostres fills”, però cal inculcar-los la cultura de l’esforç 
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L’AMPA informa:Resum escola pares 

 
Tal i com ja sabeu, ja que molts de vosaltres hi heu assistit, aquest any 
l'AMPA ha portat a terme tres xerrades pels pares. 
 
Totes tres han estat dissenyades per una etapa específica de l’escolarització 
dels nostres fills. 
 
Les tres sessions han estat: 
 

• Premis i càstigs a la primera infància. 
• Identitat sexual a l’adolescència. 
• Assetjament a l’escola. Identificar i prevenir. 

 
En aquest any s’ha aconseguit una participació força interessant, ja 
aproximadament vuitanta pares / mares varen prendre part en les dues 
primeres xerrades trenta llarg assistiren a la tercera. 
 
Un punt molt important a potenciar és que per primera vegada l’escola ha 
estat oberta a gent del barri i ja s’ha començat a veure personal aliè a 
l’escola. Això és un primer gran pas per fer conèixer les activitats de l’Ampa 
dins del barri. 
 
Totes les sessions han tingut una vessant altament participativa i dinàmica, 
buscant en tot moment la complicitat dels participants. 
 
Un punt a remarcar i que pensem que pot potenciar en el futur les xerrades 
és la guarderia pels nens que s’ofereix junt amb la xerrada (ara no hi ha 
excusa per no assistir, ja que són divertides i ens vigilen a la canalla). 

 
L’AMPA informa:Guarderia de jornada intensiva 

 
Aquest any novament hem fet una mica possible el conciliar la vida familiar i 
la laboral, mitjançant el servei de guarderia intensiva. En el butlletí anterior ja 
van explicar totes les normes de funcionament. 
 
Després de l’experiència adquirida en altres anys i malgrat que encara se està 
fent ús del servei, podem estar satisfets perquè està funcionant de manera 
perfecta, sense cap incidència en el compliment dels horaris d’entrada i de 
sortida. Cal felicitar l’organització de l’escola pel control que porten a terme 
els monitors. Des de l’AMPA s’ha anat fent un seguiment diari de les 
incidències per tal de resoldre aquells casos puntuals que podien resultar 
problemàtics. 
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Des de la Junta volem felicitar tots els pares i mares de l’escola per llur 
capteniment en l’ús del servei.  
 
S’han detectat un parell d’incidències de no inscripcions errònies. Per aquest 
motiu, el curs 2009-2010, si podem oferir aquest servei, s’establirà un 
sistema de resguards i de publicació prèvia de llistes per tal d’evitar 
malentesos i incidències de darrera hora. 
 

L’AMPA informa:Assegurança d’escolarització 
 
Recordeu-vos que el període per aprofitar aquesta possibilitat d’assegurar el 
futur de l’escolarització del nostres fills/filles encara és obert fins el dia 22 de 
juny (fins el dia 30 pels pares que incorporen fills nous a l’escola).  
 
Hem establert aquest termini per tal de poder elaborar amb comoditat amb el 
corredor d’assegurances les llistes d’alumnes i pares inclosos pel curs 2009-
2010 i així preparar la renovació, que com sabeu, es produeix de forma 
automàtica a partir del dia 1 de setembre. El càrrec de l’assegurança es 
realitzarà en la mensualitat de setembre o d’octubre (depenent de quan 
tinguem la disponibilitat de quotes i de llistes definitives). 
 
Nogensmenys, tingueu en compte que àdhuc si no us heu decidit per l’opció 
de l’assegurança a principis de curs, sempre us hi podeu incorporar “a 
posteriori”. 
 
Degut a que afortunadament no ha hagut cap incidència el rebut de l’any 
vinent pot baixar fins un 30% de la quota d’enguany. 
 
Us tornem a recordar que totes les dades personals que ens transmeteu estan 
protegides per l'LOPD, que han estat incloses en el fitxer Nº 2090621476 
registrat per l'AMPA a l'Agencia Española de Protección de Datos i que només 
se cedeixen a la companyia asseguradora, La Estrella, a efectes de càlcul de 
quotes, covertura i formalització del contracte col·lectiu. 
 
Si desitgeu més informació sobre les condicions generals i particulars de 
l'assegurança, us en podeu baixar un exemplar en pdf a la pàgina de l’Ampa 
o, si no disposeu d'internet, podeu comunicar-ho a qualsevol dels membres 
de la Junta i us en farem arribar una còpia en paper. 

 
Activitats de l’AMPA:Firentitats 2009 

 
Per primera vegada l’AMPA de la nostra escola ha tingut una participació, ni 
que sigui passiva, al Firentitats celebrat al Carrer de Sants el dia 6 de juny. 
En l’espai atorgat a l’AMPA, contigu al de l’escola, es va plantar un pòster on 
s’explicava la composició, funcions i serveis oferts per la nostra associació a 
les famílies de l’escola i es varen editar uns tríptics amb informació sobre la 
nostra associació. Tot i que no tinguem associats més enllà de les famílies de 
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l’escola, la nostra implicació en el teixit associatiu del barri fa que sigui molt 
important donar a conèixer la nostra tasca i explicar la nostra filosofia. Per la 
propera edició d’aquesta fira es valorarà la possibilitat d’oferir una presència 
activa, més enllà de la simple exposició del pòster i dels tríptics. 

 
Activitats de l’AMPA:Cursos 2009-10 

 
En aquest moment tot són propostes però esperem que es consolidin en 
cursos reals. Per cert obrirem les portes a la gent del barri 
 
Dissabtes d’escacs. 
Vist l’èxit d’aquest curs per l’any vinent tornarem a proposar-lo. Comptarem 
amb una subvenció del districte i serà una activitat oberta a tot el barri. 
 
Curs de tractament d’imatges digitals 
Com que ja sabem tractar les imatges digitals, ara proposem aprofundir en 
aquest meravellós món dels bits, bytes i megapixels (i ulls vermells). 
 
Curs de videodició 
Es tractaria d’un curs per tal d’aprendre a treballar els vídeos domèstics i fer 
els vostres propis vídeos gairebé professionals 
 
Curs de fotografia digital 
En aquest cas us proposarem un curs sobre com aprofitar millor les 
característiques de les vostres càmeres digitals, comptactes o reflex. 
 
Curs de cuina 
Gràcies a l’èxit obtingut en aquesta edició s’està valorant la possibilitat 
d’oferir-ne una de nova, amb la mateixa o amb diferent temàtica general. 
 
Línia de cursos i activitats per adolescents 
 
Conscients de les necessitats i de les inquietuds de pares i d’adolescents, 
l’AMPA ha decidit muntar una línia de cursos adreçada a alumnes d’ESO, amb 
cursos i formats adequats a llurs interessos. S’ha pensat, d’entrada, en tres 
possibles activitats o cursos: converses d’anglès, tractament d’imatges i 
animació per ordinador, que per les característiques de la nostra escola 
pensem que poden tenir molta acceptació 
 
Col·laboració amb cotxeres de Sants 
 
S’estan mantenint converses entre l’AMPA, la direcció de l’escola i Cotxeres 
de Sants per tal d’oferir bona part dels cursos d’aquesta entitat municipal als 
pares de l’escola, a un preu reduït. La col·laboració es concretaria en la 
reserve, dins cada activitat, d’un nombre important de places per a les 
famílies de la Institució Montserrat, que s’oferirien pràcticament a preu de 
cost. Això ens permetria oferir-vos un nombre important de cursos de totes 
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menes, per exemple, pilates, o història de la filosofia, amb la garantia i 
professionalitat del Centre Cívic. 
 
 
 

 
Activitats de l’AMPA:Extraescolar de francès 

 
Després de dures visites, reunions i reunions, sembla que l’any que ve els 
nostres infants podran gaudir de la llengua de Victor Hugo. 
 
La proposta final escollida és la de L’Institut Français en horari de migdia. En 
preu variarà en funció del nombre d’alumnes finalment confirmats, però es 
configura entre els 39 i els 49 € per mes, d’octubre a juny 
 
Els que aquest any tindran aquesta possibilitat seran els alumnes de 5, 6 de 
Educació Primària i els de 1 d’ESO. 
 
Creiem que aquesta iniciativa pot contribuir a millorar el nivell de tercera 
llengua a l’escola i, de retruc, a fer més atractiva la nostra escola, a millorar 
la seva excel·lència. 

 
Activitats de l’AMPA activa:Visita al menjador 

 
Per segona vegada en aquest curs hem anat als menjadors. Va ser el dia dos 
de juny i ara passem a reflectir les nostres impressions. 
 
La nostra impressió general és força bona, tot i que es poden millorar algunes 
coses. 
 
Coses a millorar: 
 
-L’armari dels raspalls de dents és totalment antihigiènic. Els raspalls es 
toquen entre ells. És un armari de fusta (o sigui que no es pot netejar bé 
perquè és porós). Alguns raspalls toquen la fusta de l’armari. 
 
-Al menjador de baix hi fa molta calor, quasi no té ventilació. En el segon torn 
estan molt estrets. 
 
Coses correctes: 
-Vam veure que hi ha suficient personal 
-No vam veure cap drama per fer acabar el menjar (tot i que hi havia puré!) 
-Les quantitats ens van semblar correctes i qui en volia més se li’n posava 
més. Només vam notar que,, a partir de sisè, era obligatori dues botifarres 
com a mínim: no eren molt grans, però, potser sobretot per algunes nenes, la 
quantitat de menjar era excessiva. 
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-Tot i el volum de nens que dinen tot té un bon ordre i els nens es porten 
força bé. 
 
El menú 
Aquell dia tocava puré de porros ,botifarra amb patates al caliu i all i oli i 
iogurt. 
 
El puré semblava només de patata, el porro no es notava gens. 
 
La botifarra era bona, però potser pels més petits creiem que picava una 
mica. 
 
Les patates i l’all i oli eren correctes. 
 
En haver-hi de primer puré de porros i patata i després la botifarra amb 
patates creiem que potser és molta patata i que potser aniria millor una mica 
de tomàquet o enciam. 
 
El pati 
Aquell dia feia molta calor i després d’aquell menjar posar-se a sota del sol 
durant 1 hora era criminal. 
Creiem que convindria  posar algun tendal al pla de joc. 
Al pati d’infantil, a la part de baix encara hi ha ombres, però el grup de 
parvulari que li toca al terrat pateix força insolació. Ja sabem que hi ha un 
tendal però creiem que els nens haurien de portar gorres i que els vagin 
mullant. 
 

Suggeriments 
 
Com que s’acosta l’estiu, us fem uns quants suggeriments de sortides i 
d’activitats a l’aire lliure: 
 
La ruta del ferro 
 
La Ruta del Ferro és una via verda que segueix l’antic traçat del ferrocarril 
Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Toralles, i que recentment ha estat 
ampliada fins a Ogassa. El tram Ripoll – Toralles és una via d’uns 12 km 
asfaltada, en molt bon estat i que puja molt suau. La podeu fer en bicicleta 
sense dificultats, o si voleu, a peu. Al tram de Toralles a Ogassa, en canvi, hi 
ha algun pendent més important, de manera que els cicloturistes que el 
vulguin cobrir hauran de tenir un bon nivell físic o l’hauran de fer a peu, 
empenyent la bicicleta en algun moment.  
 
Si hi aneu i us agrada la muntanya podeu aprofitar per pujar al Taga, des 
d’on hi ha una vista espectacular del Pirineu, visitar Sant Joan de les 
Abadesses, Ripoll, o els Gorgs de Santa Llúcia. 
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Si hi aneu, podeu allotjar-vos a l’alberg situat a l’antiga estació de tren de 
Sant Joan de les Abadesses, que és també un centre de BTT i on podreu 
llogar les bicicletes. 
 
Alberg Ruta del Ferro Parc de l'Estació, S/N (17860) Sant Joan de les Abadesses - 
Girona Telèfon: 972 72 04 95 - Fax: 972 72 08 94 
 
 
 
La selva de l’aventura 
 
Si us agrada grimpar pels arbres, fer tirolina, enfilar-vos per lianes, fer el 
Rambo junt amb els vostres fills, sense perill de fer-vos mal, i amb diversió 
garantida, us recomanem aquest parc acrobàtic forestal, situat vora 
Espinelves, al cor de les Guilleries. Diposa de dos circuïts d’aventura, àrea 
d’aparcament, pícnic i xalet bar 
 
El parc és obert de forma regular del 15 de juny al 15 de setembre, cada dia 
a partir de les 10h, i el preu oscil·la entre 12 i 22 € pels infants, o 14 i 30 € 
pels adults. Podeu obtenir-ne més informació a www.selvaventura.cat 
 
I, per acabar, un poema: 
 

Nit de Sant Joan 

Llums, gresca i xerinol·la, 

espanta-sogres, piules i cohets, 

cel·lebrant l'estiu que comença 

la nit de Sant Joan, amb el cor pres. 

Gotes de suor que rellisquen 

per les galtes vermelles de la calor, 

d'un munt de fogueres enceses 

que cremen rampoines sense valor. 

L'un ha donat una cadira, 

la mare, un vell tocador, 

el fuster, una taula atrotinada, 

i jo, el meu cavallet de cartró. 

Les flames s'enlairen a la conquesta 

d'un ninot de fusta que, al bell munt, 

controla aquella gran batalla, 



AMPA 
SOM-HI  

Núm. 55                              juny 2009   

 

 

12 

on bé sap que serà l'últim vençut. 

Ja només en queden cendres 

i una forta olor de socarrimat 

que el vent s'endú, mentre la quitxalla, 

dança al voltant d'un general ja cremat. 

I l'estiu tot just desperta, 

i encara, quan acabi, tots recordaran 

l'esperit emocionat i d'alegria, 
d'aquella nit, nit de Sant Joan 
 
Àngels Torres 
 
Equip de redacció: Juan Miguel Gómez, José Antonio Ainaga i Sergi López 
 
 


