
AMPA 
SOM-HI  

El butlletí de l’AMPA de la Institució Montserrat 
 Núm.56/Època IV                                                              Desembre 2009 

 
www.ampaim.org 

 

 

 

SUMARI: 
• Editorial: Aprenentatge digital 
• Articles de fons: Anorèxia nerviosa. Bulímia nerviosa 
• L’AMPA informa: Resum Assemblea Ordinària. Socialització. Visita a menjador. 

Assegurança d’escolarització. 
• Activitats AMPA: Cursos. S.A.P. Escola de Pares. Projecte e-comunicació. Excursió de 

P3 
• Suggeriments 
• Concurs 

Aprenentatge digital:Present i futur 
Anorèxia i Bulimia. Trastorns de 

l’alimentació 



AMPA SOM-HI  Núm. 56                           desembre 2009  2 

 
 

 
 

Editorial: Aprenentatge digital  
 
És, per dir-ho d’alguna manera, l’estrella del curs 2009-2010: des de fa 
mesos les diferents administracions i mitjans de comunicació ens van omplint 
el cap amb la desaparició dels mitjans en paper i l’entrada en una nova era, 
en la qual l’aprenentatge es realitzarà mitjançant un ordinador personal per 
cada alumne, connectat permanentment a internet (el nou Camelot), on els 
continguts seran divertits puzzles, interessants exercicis i vídeos didàctics que 
afavoriran el procés d’aprenentatge, ens faran estalviar en paper, en temps, 
en diners i en logística, i permetran- per fi- posar el nostre petit país al nivell 
de Finlàndia o del Japó quant a rendiment escolar, coneixements dels 
alumnes i implantació de les noves tecnologies. El canvi, a més, s’haurà 
d’implantar a tota velocitat, de manera que ja els nens de cinquè, de sisè, i 
en el cas de la nostra escola i d’unes quantes més, d’ESO, disposin ja d’un 
entorn digital a final de curs. Un món idíl·lic sense paper, una arcàdia del 
coneixement virtual... 
 
Però, és realment així ? Les nostres flamants autoritats, els nostres avançats 
pedagogs han ponderat adequadament què significa la implantació del nou 
model ? Els canvis logístics, d’infraestructura, de forma d’aprendre, fins i tot 
les conseqüències físiques que pot comportar la introducció sobtada de les 
noves tecnologies ? Ens acostarem realment a Finlàndia ? Serà veritablement 
un estalvi ? 
 
És important, per tot col·lectiu, per tota societat (també la nostra), avançar 
sempre en camins de progrés. Efectivament les noves tecnologies 
proporcionen un marc ideal on desenvolupar nous models d’aprenentatge, per 
tal de facilitar-lo: les possibilitats de continguts, d’interacció, de millora, són 
pràcticament il·limitades. Només cal veure el fenòmen de Vikipèdia (una 
enciclopèdia que, tot i ser creada per voluntaris presenta una mitjana d’errors 
calculada...semblant a l’enciclopèdia britànica !!). Efectivament no hi podem 
renunciar, hi hem d’entrar. Pensem, però, que amb condicions i després de 
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realitzar una profunda reflexió, de trobar les solucions adequades als 
problemes que es plantegen. No estaquen els gossos amb llangonisses, ni ara 
ni fa cent anys, i hi ha coses que només el treball personal, la constància i, en 
bona part, el canvi d’actitud de tots plegats envers el procés d’aprenentatge 
poden solucionar. 
 
Què cal tenir en compte davant les noves tecnologies, segons la nostra 
modesta opinió ? Què pot sortir malament ? Ens agradaria fer un repàs 
d’aquells punts en què cal tenir especial atenció: 
 
L’entorn físic. Tots aquells que treballem en el món virtual, que hem de 
passar moltes hores de la nostra activitat laboral mirant fixament una 
pantalla sabem del cansament que això comporta. Sabem també que convé, 
per exemple, aixecar-se cada hora aproximadament, per mirar més enllà del 
punt de pantalla, que la sala on hi hagi l’ordinador ha de tenir una il·luminació 
adequada, i que la pantalla ha de ser d’una mida correcta. Sabem del 
problema que comporta mirar fixament un punt amb el coll inclinat, el dolor 
de cervicals que sovint implica (tot i que això també passi quan “fem colzes” 
per llegir qualsevol llibre). Per tot això cal vigilar que les pantalles siguin de la 
mida adequada, i que la llum ambient tingui el nivell correcte per poder 
treballar, sense reflexos i sense haver de forçar la vista i procurar que el 
desenvolupament de les classes sigui prou àgil com per a evitar que l’infant 
es passi hores i hores assegut mirant una pantalla petita. En aquest sentit, 
les notícies que ens arriben, segons les quals la Generalitat de Catalunya i el 
Gobierno Español pretenen cobrir la demanda de PC amb Net PC de 10 
polzades no són gaire afalagadores: es tracta de pantalles petites i això pot 
obligar els nostres fills a forçar la vista durant moltes hores, especialment si 
s’eliminen totalment els deures, llibres i exercicis en paper. 
 
La infraestructura. Disposar d’una comunitat permanentment connectada a 
Internet vol dir construir en cada aula implicada, en cada escola del 
programa, una estructura que suporti les connexions simultànies que es 
puguin derivar de l’activitat dels estudiants. En el nostre cas, suposant, per 
exemple, que des de cinquè fins a 4t d’ESO s’introdueixin els llibres digitals, 
implica cablejar 12 classes amb uns 30 punts d’accés a xarxa individuals per 
classe, o amb punts d’accés inalàmbrics que suportin possiblement fins a 30 
connexions simultànies per classe a un servidor o servidors, interns (si els 
continguts se serveixen en ordinadors situats directament a l’escola) o 
externs (si els continguts són a internet). Això, a més, implica modificar la 
qualitat i quantitat de les connexions de sortida a internet, de manera que 
puguin suportar un tràfic important en ambdues direccions. A més comporta 
dotar les aules d’una cosa tan prosaica com endolls per tots els ordinadors o 
per una part important d’ells (tot i que es digui que la bateria pot durar sis 
hores) i potser la compra de pantalles grans per tal que els alumnes no 
s’hagin de passar el temps mirant la pantalleta del Net PC. Estem preparats 
per fer els canvis ràpidament ? Tenim, o té el Govern, un pla preparat per fer 
això a la majoria de les escoles de Catalunya ? Té els diners ? O haurem 
d’acabar- com sempre- pagant els pares ? 
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Cal també tenir en compte que l’ordinador anirà de casa a l’escola i a 
l’inrevés. Vol això dir que a casa l’alumne ha de disposar d’una infraestructura 
adequada (lloc de treball, impressora, connexió a internet de banda ampla…). 
S’ha avaluat si és el cas per tothom ? 
 
El manteniment i la seguretat. Ultra que el Govern hagi decidit comprar 
ordinadors resistents als cops, inundacions i catàstrofes nuclears (que n’hi ha 
però valen car), estem lliurant aparells- generalment delicats- a nens i nenes 
d’edats que no solen caracteritzar-se precisament per la cura del material. Es 
planteja aleshores la pregunta de com articular les possibles avaries dels 
aparells. D’acord amb les dades que ens han arribat dels projectes de la 
Generalitat i el Gobierno de España, el manteniment corre per compte dels 
alumnes i de les seves famílies. Depenent del nivell d’avaries, això pot ser un 
cost ben onerós. D’altra banda, i ja que els ordinadors són instruments 
personals, propietat de l’alumne, què succeirà mentre un dels PC es porti a 
arreglar? Suposant que s’espatlli durant el curs i es torni inservible, la 
normativa preveu que la família haurà de pagar els 300€ de cost d’un nou 
aparell. I si això succeeix diverses vegades durant el cicle d’aprenentatge ? 
Pagar un PC no és com comprar un compàs nou... Especialment si només 
poden ser d’uns models determinats (com sembla que és el cas) i és la 
Generalitat qui diu quins són i a quant s’han de pagar. L’altre tema important 
és la seguretat, tant física com informàtica: la Generalitat té previst- tenim 
entès- un mecanisme de localització dels PC en cas de robatori i de pèrdua, 
mitjançant l’adreça MAC de l’aparell i- suposem- algun altre element, però... 
funciona ? S’ha provat ? 
 
L’altre punt, que també és una disjuntiva vital per tots aquells que tenim fills 
és el filtratge de continguts: si els ordinadors permeten connectar-se a 
Internet, quin mecanisme de control hi haurà establert per tal d’evitar l’accés 
a llocs inapropiats i per evitar la descàrrega de continguts perillosos (virus, 
troians...). Des de fa temps un dels cavalls de batalla és el control parental, 
amb més o menys fortuna, tant a les escoles com a casa. La connexió 
permanent a internet, fent d’ella una eina fonamental de treball, implica que 
aquest control ha de funcionar molt bé, o el jove i la seva família han de tenir 
les coses ben clares. Convé no oblidar-ho. 
 
Canvis en el model d’aprenentatge. Cal canviar totalment el model 
d’aprenentatge: a llarg de 4 o 5 anys als nostres fills i filles se’ls ha ensenyat 
a subratllar, fer esquemes, apuntar en un racó del paper,... Tot això canvia: 
ja no es poden fer esquemes, ni subratllar, i potser algun contingut no té una 
realització tangible en forma de divisió que es pugui corregir ratllant la xifra 
incorrecta, sinó que sigui una cara somrient o trista a l’ordinador depenent de 
si l’exercici està bé o no. Tot això ho han de tenir en compte els mestres en el 
moment de planificar continguts i de plantejar les tècniques d’estudi. 
Aturem-nos una mica en aquest punt: des dels temps d’Aristòtil, el 
procediment habitual per estudiar és el que tots coneixem com a “colzes”, és 
a dir, agafar el llibre, asseure’s,i repassar amunt i avall les pàgines, agafant 
conceptes, fent exercicis, etc. Això, amb una pantalla, sobretot si és petita, i 
amb un material interactiu pel qual no sempre és fàcil de navegar 
seqüencialment, pot esdevenir difícil. És cansat de llegir pàgina rera pàgina 
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en un aparell electrònic, sense poder fullejar fàcilment, o sense poder mirar el 
resultat d’una operació que has fet fa unes quantes pàgines. Per això el 
paradigma de com s’estudia ha de canviar. No pot ser el mateix, perquè no 
funcionarà. L’escola ha de canviar la metodologia per adaptar-la a la nova 
realitat. Però primer- i molt important- ha de saber què vol fer. Deia en 
Confunci que si saps on vols arribar hi arribes. Ho sabem ? 
 
Adequació dels materials. L’aprenentatge digital no pot consistir, 
simplement, en fullejar un pdf que correspondria al mateix llibre que l’alumne 
tindria com a text. No funciona. Si volem adoptar les noves tecnologies, el 
llibre ha de ser viu, interactiu, ha de trencar el paradigma de la linealitat, ha 
de ser còmode d’aprendre, senzill de navegar, clar i entenedor. Ha de 
permetre imprimir els punts clau, sense haver-ho de fer amb la meitat del 
llibre si una cosa no s’entén (on és l’estalvi de paper llavors, o es tracta de 
traslladar el cost als pares ?). Moltes editorials s’hi estan ara posant (flairen el 
negoci, és clar), però la selecció de materials ha de ser curosa. Entronca això, 
molt clarament, amb l’anterior punt: si sabem on volem anar, som capaços 
de saber com hi volem anar. Però això requereix una profunda reflexió i una 
selecció acurada dels mitjants. 
 
L’aprenentatge tradicional no tornarà. Però Finlàndia no és on és perquè cada 
alumne tingui un ordinador a classe. A l’inrevés: cada alumne té un ordinador 
a classe perquè Finlàndia és com és. Catalunya no serà Finlàndia posant un 
ordinador per cada alumne: hem de canviar moltes coses en el model 
d’aprenentatge, en les actituds, en els valors que transmetem als nostres fills, 
en la preparació i actitud del professorat, en les infraestructures de suport a 
l’educació (tenim ordinadors, sí, però en cargoleres !!), en el pressupost 
destinat a aquest concepte, en crear una societat basada en la innovació i en 
la recerca i no en el maó i en el turisme (els joves investigadors no tenen on 
anar, o guanyen menys que un conductor de metro, i a sobre baixem 
pressupostos en R+D !!)... Potser que treballem també aquests punts, tan 
intangibles, al mateix temps que introduïm les noves tecnologies a l’escola.  
 
Sota el nostre punt de vista, les noves tecnologies són una eina fantàstica. 
D’entrada com a suport a l’aprenentatge tradicional, com a complement de 
continguts. Però també com a facilitadores (pissarres digitals, simulacions, 
vídeos interactius...) i, eventualment, com a nucli al voltant del qual articular 
l’adquisició de coneixements. Però creiem que cal ser graduals: no podem 
entrar sense pensar, sense saber què volem ser, en un món que en bona part 
és terra incògnita. Diu la dita anglesa que els ximples trepitgen fort allà on els 
homes savis amb prou feines gosen posar el peu. Què som, savis o ximples ? 
 

Article de fons: Anorèxia nerviosa  
 

El terme anorèxia prové del grec a-/an- (negació) + orégo (venir de gust). 
L'anorèxia nerviosa és una forma d'anorèxia, la qual consisteix en un trastorn 
alimentari i psicopatològic molt greu caracteritzat per la presència d'una 
pèrdua deliberada de pes fins al punt de sobrepassar els límits de la 
normalitat. Aquesta pèrdua és induïda o mantinguda pel mateix malalt, a 
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causa d'una preocupació per la massa corporal (pes) i l'alimentació. Algunes 
característiques d'aquesta conducta són la pèrdua de pes, les pautes 
particulars de manipulació d'aliments, una intensa por a l'augment de pes i 
l'alteració de la imatge corporal (el terme anorèxia és equívoc perquè vol dir 
pèrdua de la gana). Es diagnostica mitjançant els criteris que dóna el DSM-IV 
(Manual de l'associació Americana de Psiquiatria) o el CIE-10 de la OMS. 

Aquest trastorn es pot presentar en comorbilitat amb d'altres trastorns com 
estats d'ansietat o depressió. Quan es pateix anorèxia es produeix una manca 
o disminució de les ganes de menjar, rebuig dels aliments, abús de laxants i 
una manca d'ingesta dels productes necessaris per al cos amb la finalitat de 
no tenir aliments ingerits. Les persones que la pateixen es veuen sempre 
grases encara que no ho estiguin, però no en són conscients. 

 Anorèxia nerviosa 

Es caracteritza per la por a augmentar el pes i per una percepció 
distorsionada i delirant del propi cos que fa que el malalt es vegi obès, encara 
que el seu pes estigui per sota del pes recomanat. Per aquest motiu, el malalt 
inicia una disminució progressiva del pes mitjançant dejunis i reduccions en la 
ingesta d'aliments. Afecta sobretot a les dones menors de 25 anys. Aquest 
tipus d'anorèxia precisa no només una realimentació, sinó també un 
tractament psicològic. Últimament, s'ha discutit àmpliament aquest tema, ja 
que determinades actituts modernes com portar la roba cada vegada més 
ajustada o l'aparició de models de pasarel·la cada vegada més primes pot 
influir negativament en l'ànim de moltes joves que intenten aconseguir el cos 
perfecte que la societat sembla que demana. Segons molts psicòlegs, la 
solució a aquest problema és educar a la joventut per tal que aprenguin a 
escapar d'aquesta moda basada en l'obsessió per una figura prima i ensenyar 
a la gent a ser feliç amb el seu propi cos. 

 Conseqüències 

L'anorèxia afecta la majoria dels sistemes de l'organisme, per tant presenta 
conseqüències o símptomes molt diversos. La majoria d'aquests símptomes 
són els d'inanició que desenvolupen totes les persones que no mengen allò 
suficient per mantenir un pes saludable. 

• Pèrdua del 20% al 60% de la massa corporal. 
• Intolerància al fred, el pacient té fred sempre, encara que faci calor. 
• Atròfia muscular. 
• Disminució de la grandària de les genives i menor duresa dental i òssia, 

osteoporosi. 
• En les dones amenorrea. 
• En els homes disminució de l'interès sexual i de potència. 
• Hipertròfia de les glàndules salivals. 
• Afectació del sistema cardiovascular: el cor es debilita, apareix 

bradicàrdia i hipotensió (prop d'un 95% dels pacients anorèxics 
hospitalitzats tenen el pols baix). 
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• Augment de la susceptibilitat a infeccions a causa d'una depressió del 

sistema immune que ens protegeix contra les infeccions, leucopènia (un 
50% dels anorèxics ho pateix) 

• Anèmia, a causa de la ingesta insuficient de ferro i proteïnes 
(aproximadament una tercera part dels anorèxics en té). 

• Pèrdua del cabell. 
• Pell seca, groguenca i coberta de pèl fi. 
• Peus i mans inflades. 
• Dolor abdominal en asseure's perquè s'ha perdut tanta grassa que els 

ossos entren en contacte amb la cadira directament sense el coixí 
natural que representava la grassa. 

• En l'anorèxia purgativa restrenyiment a causa de l'excés de laxants. 
• Afectació del sistema nerviós causant apatia, irritabilitat i depressió. 
• Diabetis insípida. 
• Pensaments confusos i memòria pobre. 
• Insomni. 

En casos de major gravetat es poden donar les complicacions següents: 

• Deshidratació. 
• Arítmies importants. 
• Xoc. 
• Malnutrició greu. 
• Mort (les taxes de mortalitat es troben entre el 2 i el 10%). 

Article de fons: La bulímia nerviosa  
 

Continuant amb els transtorns de l’alimentació tenim la bulímia nerviosa, o 
simplement bulímia, és un trastorn de l'alimentació d'origen nerviós. La seva 
característica essencial consisteix en que la persona pateix episodis 
d'afartaments compulsius, seguits d'un gran sentiment de culpabilitat i 
sensació de pèrdua del control. Sol alternar-se amb episodis de dejú o de 
molt poca ingesta d'aliments, però, en poc temps tornen a patir episodis de 
ingestes compulsives. 

Les persones bulímiques mengen fins que ja no poden més, d'una manera 
descontrolada i sobretot mengen productes d'un immens valor calòric (és a 
dir que engreixen excessivament).Tot s'ho mengen en menys de dues hores. 

La bulímia en molts casos ve donada pels nervis, o altres factors d'aquest 
tipus com malestar, discussions amb la família, inseguretat o desconfiança 
envers a un mateix... i tots aquests factors s'acumulen i es perd el control, 
s'ingereix gran quantitat de menjar fins que ja no es pot més i, després, es 
vomita. 

La bulímia comporta les mateixes característiques que l'anorèxia, però 
normalment acostumen a ser molt més greus, ja que si es provoca el vòmit 
de manera regular, pot produir malformacions d’estómac, fetge, tenir 
hemorràgies, i es pot arribar a la mort. 
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Una altra característica essencial d’aquest trastorn la constitueixen les 
conductes compensatòries inapropiades per evitar el guany de pes. Molts 
individus utilitzen diferents mitjans per intentar compensar els afartaments: 
el més habitual és la provocació del vòmit. Aquest mètode de purga l'utilitzen 
el 80-90 per cent de les persones que acudeixen a centres clínics per rebre 
tractament. Els efectes immediats de vomitar consisteixen en la desaparició 
immediata del malestar físic i la disminució de la por a guanyar pes. Altres 
conductes de purga són: l’ús excessiu de laxants i diürètics, enemes, 
realització d’exercici físic molt intens i dejuni. 

Població en risc 

La població en risc està formada sobretot per dones de raça blanca i classe 
mitjana o alta en països industrialitzats com els Estats Units d’América, 
América Llatina en general, Canada, Austràlia, Espanya, Japó, Nova Zelanda u 
Sudàfica. 

La bulímia s'inicia generalment a l'adolescència o en el principi de la vida 
adulta i normalment en les dones (de cada 10 persones que la pateixen 
nomes una és un home). El descontrol alimentari sol arribar després de 
períodes de règim dietètic. 

 Pronòstic 

Se sap relativament poc sobre els efectes o conseqüències a llarg termini de 
la bulímia. Les investigacions més recents suggereixen que el pronòstic és 
divers. La bulímia pot presentar-se com un patiment a llarg termini, fluctuant 
durant molts anys, o bé com un problema de salut episòdic, precipitant-se en 
funció dels events i crisis de la vida de qui la pateix. A curt termini, alguns 
informes mèdics suggereixen que hi ha una millora del 50 per cent en el 
comportament (en els afartaments i en las purgues) en aquells pacients que 
poden comprometre's amb un tractament. Encara no han pogut identificar-se 
factors consistents que permetin predir el resultat del tractament. Tot i això, 
la gravetat de les seqüeles de les purgues pot ser un indicador important del 
pronòstic; els desequilibris electrolítics, l'esofagitis i la hiperamilassemia 
reflexen el fe que las purgues van ser més severes, i potser generaran un 
pronòstic més desalentador. En casos greus, la persona pot morir com a 
conseqüència d'un afartament molt sever, o fins i tot poden suicidar-se. En 
moltes ocasions el malalt presenta símptomes com ansietat i solen ingerir 
ansiolítics excessivament per a revertir el símptoma. 

 
L’AMPA informa: Resum de les assemblees Ordinària i Extraordinària  

 
El passat dia 17 de desembre va tenir lloc l’Assemblea Ordinària de l’Ampa. 
 
Per començar a fer un resum de la reunió, direm que la reunió va ser un nou 
record de participació, van assistir la friolera de 35 pares i mares. El record 
evidentment és en negatiu (per si algú pensava que és al contrari). 
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Això ens planteja una qüestió; Perquè ve només el 7 % dels pares i mares de 
l’escola.? Quin és el problema per no aconseguir més participació?. És un 
problema d’horaris?. És un problema de calendari?. És un problema d’interès 
(suposem que no) pels problemes dels nostres fills? 
 
Una vegada començada la reunió va parlar en primer lloc el director de la 
nostra escola.  
 
De tots els temes exposats, el tema estrella va ser el projecte (són escola 
pilot) d’introducció d’ordinadors a la ESO. Es va parlar durant estona sobre la 
idoneïtat de l’estudi per aquest mitjà. Es va comentar que la Generalitat 
aportarà (evidentment previ pagament dels pares) els ordinadors, que com 
part interessant té un software de auto inici per evitar problemes de software 
i un programa de seguiment pel cas de robatori. 
 
Si heu arribat en la lectura del butlletí fins aquí, probablement ja coneixeu la 
posició de la Junta de l’Ampa sobre el tema de l’aprenentatge digital. 
 
Com ja sabeu a les reunions ordinàries s’exposa el resum del curs anterior i 
per tant es va exposar negre sobre blanc tot el desenvolupament de les feines 
realitzades i dels projectes engegats durant el curs 2008-2009. 
 
Es va parlar d’un projecte en el qual ja es porta tres anys, es el projecte de la 
socialització, del qual fem un punt apart just darrera d’aquest. 
 
Respecte a temes més generals es va resumir les activitats del curs passat. 
 
Vam parlar de l’enquesta de satisfacció que es va passar l’any passat a alguns 
cursos. Aquest tema ja és un tema prou tractat, ja que es va exposar en 
l’assemblea extraordinària de juny. La noticia interessant és que l’escola 
repartirà juntament amb la propera enquesta un document on explica de 
manera més detallada les conclusions que treu respecte dels ítems de 
satisfacció que l’afecten directament. Es penjarà de la Web de l’Ampa la 
totalitat de les dades per qui vulgui revisar-les. 
 
En el tema econòmic es presenta el resum de les activitats econòmiques del 
curs 2008-2009. Es presenta la nova manera de portar els comptes 
mitjançant projectes. 
 
Evidentment, l’Ampa com associació té la finalitat de donar serveis als seus 
associats. Això es reflexa en què tots els projectes presentats són deficitaris 
per les comptes de l’associació però beneficiosos pels seus associats ( o sigui 
que és el resultat òptim). Han tingut un parell de projectes com ara la 
Guarderia de Jornada intensiva en els quals els resultats no han sigut els 
esperats. 
 
També es va presentar el pressupost pel curs 2009-2010, on s’ha maldat per 
a assolir un exercici paritari. 
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Posteriorment va haver-hi una exposició molt clarificadora sobre la Nova Web 
i la nova imatge corporativa de l’associació, donant les gràcies reiteradament 
al nostre col·laborador en Xavi Gonzalez. 
 
L’altre tema que va demanar l’atenció dels presents va ser el Servei d’Atenció 
Presencial (S.A.P.). Es va presentar a les famílies assistents la persona que el 
desenvolupa i es va comentar tots el avantatges que creiem que té el 
projecte.  
 
Es va demanar qualsevol comentari o replica del S.A.P. i es va aprovar la 
continuïtat del projecte. Aquest punt va portar a iniciar una assemblea 
extraordinaria amb l’únic punt de l’ordre del dia la modificació dels estatuts 
de l’Associació per permetre el cobrament per serveis per part d’un vocal, 
col·laborador o tercera persona i el tipus de relació que es genera entre 
l’associació i el vocal. 
 
Al final es va votar la modificació de uns apartats determinats, modificacions 
que varen ser assumides per unanimitat.  
 
Per acabar la reunió hi havia un ressopó que per primera vegada es va 
demanar a una empresa exterior als serveis que ofereix l’escola. La veritat és 
que considerem el canvi molt interessant.  

 
L’AMPA informa: Socialització  

 
A hores d’ara tothom sap què és la Socialització de llibres. Un programa que, 
amb l’acció conjunta de tots els estaments implicats en la educació dels 
nostres fills i filles, ens permet gaudir dels llibres a un cost més econòmic. 
Això és possible gràcies a l’ajut econòmic de la Generalitat, el suport 
organitzatiu de la Junta de l’AMPA i l’Escola i la col·laboració de les famílies. Si 
bé l’aspiració màxima sempre ha estat la de la total gratuïtat dels llibres de 
text, aquest projecte, encara que tímidament, semblava un primer pas cap a 
aquest objectiu.  
 
Ara fa quasi tres anys que vam endegar a la nostra escola aquest projecte i 
en aquest període s’han incorporat al programa més de 3.000 llibres, amb un 
cost total d’uns 45.000 euros, dels quals l’aportació de la Generalitat n’ha 
estat de 32.000. No cal fer gaires números per a constatar que el saldo ha 
estat netament positiu per a les famílies que, en el vessant econòmic, són les 
beneficiàries últimes. Sense oblidar els beneficis en altres aspectes com són 
els pedagògics i els mediambientals pel que suposa fomentar el respecte pel 
bé comú i l’estalvi de paper i reciclatge, entre d’altres. 
 
Però actualment aquest model de socialització està en procés de canvis. Quan 
semblava que l’actual projecte amb prou feines s’estava consolidant, 
n’apareix un altre que, si més no, posa a prova la nostra capacitat d’assumir 
un nou repte. Es tracta de la Socialització digital, es a dir, els llibres de text 
digitals. Tots n’hem sentit parlar, tots en sabem alguna cosa, però el cert és 
que a pesar que ja s’està posant en marxa, encara hi ha moltes preguntes 
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sense resposta. És innegable que té aspectes positius però, per altra banda, 
comporta uns canvis prou importants com per a que es faci mereixedor del 
suficient temps de reflexió i planificació. No ens agradaria que una 
implantació poc madurada signifiqués un risc per a l’educació dels nostres fills 
i filles. No cal dir que les inversions en aquest nou projecte van en detriment 
del que actualment coneixem. Se’ns planteja doncs un dilema: llibres de 
paper o llibres digitals, o bé una solució mixta. 
 
Quan tinguem la resposta als dubtes que tots ens plantegem sabrem si estem 
davant d’un risc o d’una oportunitat. 

 
L’AMPA informa: Visita a Menjador  

 
El passat dijous 26 de Novembre l´Ampa va anar a fer la seva tradicional 
visita a menjadors del primer trimestre. 
 
Vam anar-hi tres mares, l’Agnès, l’Araceli i l’Esther, molt interessades en 
conèixer el funcionament del menjador de primera ma. 
 
Tot va anar així: 
 
Cap a les 12:45 vam arribar a l’escola, va donar la casualitat  que el Josep no 
hi era però la Visi ens va atendre molt amablement. 
Ens va fer esperar 5 minutets però de seguida ens va acompanyar fins els 
menjadors. 
 
Primer vam visitar els menjadors de baix on mengen els mes petits, on vam 
poder apreciar com muntaven la instal·lació i com entraven els nens i nenes 
semblant tot plegat força organitzat: monitors P3 - dos per taula, P4 i P5 
-  un per taula. 
 
També varem poder visitar la cuina i el lloc on renten els plats i altres estris, 
vam anar al lavabo on els nen es renten les dents i vam poder presenciar la 
sortida dels mes petits un cop dinat i com els que són mes ¨ronsos¨ són 
atesos amb mes cura per les monitores una vegada els altres han marxat. 

També vam estar al menjador de dalt on mengen els dels primer cursos de 
primària, ens va sorprendre gratament l’organització i la tranquil·litat que hi 
regnava tot i la quantitat de nens que hi havia. (Molts monitors d’ajuda - 
Joves de 4t d’ESO ).  

 
Finalment vam anar a veure el menjador quan l’ocupaven els de secundaria i 
la veritat es que hi havia força menjar per terra. El dia de la visita era dijous,  
hi havia truita de patates i n’hi havia trossos sencers per terra. És difícil saber 
si havien caigut o els havien tirat però es cert que estava més net el terra una 
vegada havien menjat els petits que no pas els grans. 
 
La quantitat de menjar ens va semblar suficient, sobre tot desprès d’haver 
compartit dinar amb els nens...quan veus com reparteixen els plats, sembla 



AMPA SOM-HI  Núm. 56                           desembre 2009  12 

 
que hi ha poc menjar però quan ho veus de prop t’adones que n’hi ha mes 
que suficient. 
 
La qualitat del menjar es força bona al menys les llenties amb arròs i la truita 
que vam menjar aquest dijous  
 
Una vegada acabada la feina als menjadors, vàrem anar al pati de menjador. 
La nostra impressió va ser la de un caos ben organitzat: set o vuit monitors 
vetllaven per els nens de primària i les mateixes monitores de menjador 
estaven amb els nens de P3,P4, i P5. 
 
L’única cosa a destacar seria que les escales que pugen a la terrassa al pati 
del mes petitons són massa accessibles: vàren veure un parell de nens que 
tots sols pujaven aquelles escales que diríem que no són el paradigma de la 
seguretat per a nens tan petits. 
 
També anàrem a fer una visita als lavabos del pati - i considerant que era al 
final del temps de pati de menjador ,  el seu estat era força correcte. 
 
Totes les persones que ens atengueren varen ser molt amables i la nostra 
impressió general va ser bona: crec que podem dir que els nostres fills estan 
en bones mans a l’hora de dinar. 
 
Agraïm la col·laboració de l’escola. 

 
L’AMPA informa: Assegurança escolar  

 
Ja fa dos anys que el projecte d’Assegurança d'Escolarització està funcionant. 
 
Recordem que aquest projecte està destinat a proporcionar cobertura 
econòmica de l'escolarització dels vostres fills en cas que els pares que 
estiguin assegurats es trobessin en una situació de mort o gran invalidesa. 
 
El primer any d’utilització d’aquest projecte hi havia 114 pares i mares 
inscrits.  
 
Aquest curs 2009-10 s’augmentat el nombre d’inscrits en un 28 % arribant 
als 146, comptant que en el moment que es tancava el butlletí s’havien 
apuntat dos pares/mares més. 
 
Gràcies a que no hi ha hagut cap incidència en el decurs del darrer curs, 
s’aconseguit una quota de 21,60 € per assegurat. 
 
Aquest projecte s’està consolidant com un projecte que s’anirà universalitzant 
en el transcurs del temps. Això ens portarà a unes quotes prou baixes i una 
bona cobertura per tots els assegurats. 
 
Podeu veure el condicionat d’aquesta pòlissa en la pàgina web de l’Ampa a 
http://www.ampaim.org/asseguranca.  
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Us recordem 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, cobertura i formalització del contracte col·lectiu. 
 

 
Activitats de l’AMPA: S.A.P. Servei d’atenció presencial  

 
Uns dels objectius que la junta de l’Ampa s’ha proposat per aquest període és 
el de professionalitzar al màxim las feines que es realitzen per l’associació. 
 
Doncs, com ja sabeu l’estrella d’aquest procés es el S.A.P. (Servei d’Atenció 
Presencial). 
 
Aquest servei està donat per una mare d’una alumna de la nostre escola que 
a més és vocal de la Junta de l’Ampa i que fa tasques molt importants pel 
correcte desenvolupament de la feina de la Junta. 
 
L’horari d’atenció és dimarts i dijous de 16 a 18h i dimecres de 10:45 a 
12:45h.  
 
El S.A.P. ens ajudarà a mantenir una relació més fluida amb l’escola i tots els 
seus estaments, gràcies  a la proximitat amb l’administració de l’escola i la 
coincidència d’horaris. 
 
Una altre feina a destacar és la de facilitar una sèrie de tasques 
administratives que són en horari laboral i que fins ara es feia molt difícil de 
compaginar amb les feines particulars dels membres de la Junta. 
 

 
Activitats de l’AMPA: Escola de pares. Cursos  
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Curs de cuina amb nens 

Voleu que els vostres fills es mengin les bledes ? Us agradaria que els 
entusiasmés preparar-se una sopa, o una poma bullida ? Res més fàcil: 
introduïu-los al secret de la cuina amb el nostre Curs de cuina amb nens. 
Podreu gaudir d'un curs de cuina amb els vostres fills. Aprendran a fer 
receptes fàcils, junt amb vosaltres i  a valorar els seus aliments 

Dates: Dissabtes 16,23,30 gener i 6 de febrer, de 10 a 12:30 a la cuina de 
l'escola.Places limitades  

Preu 40€ per parella de pare/mare i nen participant. Inclou ingredients per fer 
els plats. 

Curs de cuina de temporada: hivern 

Cada època de l'any té els seus aliments.  Aprengueu a cuinar amb allò que 
és propi de cada moment, sense haver d'emprar espàrrecs de la Xina o 
Tomàquets del Kazakstan !! En aquest curs us expliquem receptes senzilles 
de menges que els vostres fills engoliran amb delit i que us resultaran d'allò 
més fàcil de preparar 

Dates: Dimarts 26 de gener 2, 9, 16 i 23 de febrer de 19 a 21:30h a l'escola 

Preu 30€ per persona, incloent ingredients. 

Cursos de Cotxeres/IM 
 

Després de dur a terme converses entre l'escola, les Cotxeres de Sants i 
l'escola, s'ha arribat a un acord que ens permet oferir-vos per segon trimestre 
consecutiu un conjunt de cursos i de tallers durant els horaris de vespre al 
recinte de la mateixa escola. Aquest acord ens permet ampliar el catàleg de 
cursos que fins ara us veníem oferint i, al mateix temps, professionalitzar-ne 
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la gestió, aprofitar el recinte de l'escola per dur a terme una acció formativa 
per les famílies, i disposar d'una font de nous continguts atractius que us 
podrem anar oferint al llarg dels cursos escolars. En virtut de l'acord a què 
hem arribat les tres institucions, els cursos tenen un conjunt de places 
reservades als pares, mares i en alguns casos alumnes de l'escola, per tal que 
hi puguin participar en condicions molt avantatjoses: una important reducció 
sobre el preu de matrícula a cotxeres, que variarà en funció del nombre 
d'alumnes de l'escola inscrit en cada curs i del nombre d'alumnes total, la 
possibilitat d'inscriure-s'hi per internet a la nostra web o bé omplint el 
formulari que trobareu a Secretaria, i la possibilitat d'estalviar-vos cues i 
molèsties innecessàries. 

 
Activitats de l’AMPA: Projecte e-comunicació  

 
Com bé sabeu, la nostra escola participa al projecte d’Escola Verda, destinat a 
fer més sostenible i respectuosa amb el medi ambient la gestió dels centres 
escolars i a conscienciar els nostres fills de la importància del medi ambient i 
de l’estalvi de recursos. 
 
L’AMPA s’ha volgut sumar des de fa temps a aquestes iniciatives mitjançant 
l’eliminació progressiva de les comunicacions en paper i la col·laboració amb 
l’escola en aquells projectes que impliquin aprofitament de recursos. 
 
Des de fa ben bé quatre anys, aquesta associació ha vingut recollint els 
correus electrònics d’aquelles famílies que ens els hagin volgut cedir per tal 
de trametre’ls la informació electrònicament. Val a dir que aquesta iniciativa 
ha estat un èxit, ja que disposem dels correus de gairebé el 70% de les 
famílies del centre: una tasca gens senzilla si es té en compte que per motius 
de protecció de dades l’escola no ens cedeix les adreces i és tasca nostra el 
recollir-les, sempre amb l’aprovació de les famílies. 
 
Per tot això, al llarg d’aquest temps hem anat enviant cada cop més material 
en format digital, hem disminuït el lliurament en paper, i hem convertit la 
web de l’associació en un autèntic centre de recursos des d’on es poden 
realitzar tota mena de tràmits i obtenir tota mena d’informació sense haver 
de recórrer a mitjans físics. 
 
És per tot això que, aprofitant la iniciativa de l’escola de digitalitzar totalment 
el lliurament de documentació a les famílies, hem decidit- nosaltres també- 
dur a terme un nou pas i posar en marxa el projecte e-comunicació, 
destinat a eliminar totalment les comunicacions de l’AMPA a les famílies 
mitjançant suport paper. 
 
Per tot això, i si tot va bé, a partir d’ 1 de gener de 2010 tota la 
documentació de l’AMPA es repartirà a totes les famílies únicament en format 
electrònic, tot i que també es penjarà del gestor de documents de la web de 
l’AMPA. Se’n faran, però unes quantes còpies residuals en paper, que es 
deixaran al taulell d’entrada de Secretaria de l’escola i sempre podreu 
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adreçar-vos, si cal, al nostre Servei d’Atenció Presencial (S.A.P.)en l’horari 
d’atenció habitual (dimarts i dijous de 16 a 18h i dimecres de 10:45 a 
12:45h) per tal que us en lliurem una còpia impresa.  
 
Som conscients que no tothom té correu electrònic i per això, aquelles 
famílies que desitgin continuar rebent la informació en paper, ho podran fer 
omplint i lliurant-nos la butlleta que tenim per aquest projecte al S.A.P. Si no 
hem rebut específicament una butlleta, entendrem que desitgeu acollir-vos al 
projecte i rebre la informació només per correu electrònic o, simplement, que 
no esteu interessats en rebre informació. La butlleta plena es pot lliurar a 
Secretaria de l’escola o, molt millor, al S.A.P. en l’horari habitual. (Quedeu-
vos-en un resguard de presentació per tal d’evitar confusions posteriors). 
 
Entenem també que moltes famílies no heu pogut potser donar el vostre 
correu a l’AMPA, o bé que, si ho heu fet, per error o pel motiu que sigui, no 
esteu rebent correctament els comunicats. Per tal de corregir aquestes 
anomalies, hem preparat una aplicació que permet donar d’alta online a les 
aplicacions de l’AMPA la vostra adreça de correu. Només heu de connectar-
vos a: 
 

www.ampaim.org/mails 
 
i omplir el formulari que hi trobareu. Veureu que és obligatori acceptar la 
cessió de dades a l’AMPA i que se us informa de les mesures que aquesta 
associació pren per tal de respectar el vostre dret a la protecció de dades 
personals. 
 
L’aplicació serà oberta fins a 31 de desembre, moment en el qual 
donarem per conclosa la recollida de noves dades. Sempre podreu, però, 
adreçar-vos al S.A.P. o enviar-nos un correu per tal de corregir eventuals 
errors i incorporar les vostres dades. 
 
També veureu que teniu la possibilitat d’afegir-vos a la llista de Promocions, 
la qual utilitzem per fer-vos arribar totes aquelles coses que es reben a la 
Junta i que poden ser interessants per les famílies (descomptes, actes 
culturals, informació de l’ajuntament...). Heu d’acceptar explícitament ser-hi 
inclosos o no podreu rebre aquests tipus d’informacions per part nostra. 
 
Si ja esteu rebent els mails correctament, i si ja vàreu cedir-nos la vostra 
adreça de correu, no cal que ompliu res i tot continuarà com fins ara. 
 

Activitats de l’AMPA: Excursió de P3  
 
Aquesta activitat ja forma part de la història de les activitats de l’Ampa, però 
com ja sabeu des de fa uns anys (pocs per cert) es va decidir el fer-la quan 
arriba el bon temps. 
 
Ja en la seu moment va ser un tema prou discutit per que la idea inicial era 
una excursió de inici de curs per que els pares comencessin a conèixer-se. 



AMPA SOM-HI  Núm. 56                           desembre 2009  17 

 
Però el resultat era que ningú coneixia a ningú, i ningú volia anar a l’excursió. 
 
Per això aquest any farem l’excursió el dia 25 d’abril de 2010.  
 
A tots els pares de P3 li diem que s’apuntin la data a l’agenda per què els 
assegurem que serà un dels dies més agradables de l’any (sobretot en aquest 
temps que ens porta tant poques alegries). 

 
Suggeriments…i un poema 

 
Conte de Nadal: Si encara no l’heu vist, us recomanem aquest film d’en 
Robert Zemeckis basat en el clàssic de Charles Dickens. La direcció és 
acurada, l’ambientació històrica és realment reixida i la fidelitat al text 
original notable. Si podeu, gaudiu-ne de la versió en 3D: val la pena. En 
aquests dies en què sovint oblidem el sentit de la solidaritat envers els altres 
en benefici del consumisme desenfrenat, no va mai malament repassar 
aquest clàssic. Ni que sigui una mica massa ensucrat. 
 
Màgia i ciència al Cosmocaixa: Us agradaria teleportar-vos ? O ser 
devorats per una aranya gegant ? Viure dins una maqueta d’Escher ? Doncs 
visiteu l’exposició de “Màgia i Ciència” al CosmoCaixa, on us explicaran d’una 
manera didàctica i senzilla com la ciència pot contribuir a crear il·lusions. De 
pas, si aneu al CosmoCaixa i teniu algun fill adolescent, encara sou a temps 
de veure l’exposició de “Parlem de drogues”: un repàs a allò que representen 
des de tots els vessants. Si hi aneu, mireu d’agafar la visita guiada. 
 

ELS REIS 

Aquesta nit han passat   
!i han posat la mà als balcons...  ! 

Els somnis dels infantons  ! han granat. 
Cap a Orient se'n van tornant  

 !a llur reialme confús,  
 !a regnar-hi tot pensant  

 ! en Jesús. 
Heu sentit avui el cor   
!matinejador dels nens?  

 !Heu sentit el rastre d'or,   
! mirra, encens? 

 
Joan Maragall 

 
Equip de redacció: Juan Miguel Gómez, José Antonio Ainaga i Esther Martín  
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Concurs: Sudoku 
 
NOM I COGNOMS: 
 
El Sudoku és un puzle/joc numèric simple jugat en un tauler de 9x9 caselles que estan subdividides en 
grups de 3x3. 
L'objectiu és col·locar un número (1 al 9) en cada casella de manera que cada número apareix solament 
una vegada en cada grup de 3x3 i a la vegada no es repeteix en les files ni en les columnes. 

 

   4 8 2 3 5 6 

8  6 1 3 7  2  

4 3 2 9 6 5 1  8 

 4  3 7 6   9 

3 7 8 5      

 6  8 2  7   

 2   4 9 8  1 

6 9  2 1 8 4   

1  4  5 3  9 7 

 
Totes les persones encertants entraran en un sorteig de dos vals per 
la compra de llibres, per valor de 50€ i 30€. 
 
Només s’admet una participació per família. 
Els membres i familiars de la Junta (s’entén fills i filles) no podran entrar a concurs. 
S’ha de lliurar la resposta dins d’un sobre on hi hagi escrit “Concurs Som-hi” a secretaria, amb les 
vostres dades a la part superior del full. 
La data límit d’entrega serà el dia 31 de gener de 2010. 

 


