PLA DE TREBALL

L’AMPA Bernat Metge és una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots
els aspectes referents a l’educació que disposen les famílies, per tal d’aconseguir,
juntament amb l’equip docent del centre, la millor formació dels nostres fills/es, basada
en els principis propis d’una societat democràtica.

INTRODUCCIÓ
Des dels seus inicis s’ha treballat conjuntament per millorar i adaptar el projecte
educatiu a les modificacions legislatives, sempre intentant pal·liar les carències
educatives i minimitzar l’impacte que aquestes poguessin ocasionar als alumnes en
depriment dels seus beneficis.
Atès que els darrers anys, per la situació econòmica i de crisi sobrevinguda per tothom
ha hagut un impacte molt important en l’educació, s’han treballat mesures que
reduïssin l’afectació a l’estat de les famílies, promovent projectes conjunts amb l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament del Prat, de l’equip del centre educatiu i de l’AMPA.

OBJECTIUS
L’AMPA centra els seus esforços en aconseguir la màxima implicació de les famílies
en l’educació dels seus fills/es i la cohesió de la comunitat educativa, fet que enriqueix
d’experiències i coneixements a totes les persones que formen part d’ella, treballant
conjuntament valors, sentiments, coneixements, aptituds... per formar persones
educades i aptes per afrontar els reptes que la societat interposa dia a dia.

RECURSOS
L’AMPA disposa de diferents recursos per poder treballar com ara son:
-

Ingressos dels associats.
Subvencions de l’administració local.
Espai de treball dins l’AMPA
Implicació de pares i mares voluntàries.

ACCIONS
Per poder arribar a aconseguir els objectius marcats l’AMPA té planificades diferents
accions que consisteixen en el següents:
1.- Col·laboració i presència a les activitats culturals que s’organitzen al centre
educatiu al llarg del curs, especialment a les festes tradicionals: Castanyada,
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i fi de curs.
Amb aquesta participació les famílies poden gaudir i veure de ben a prop com treballa
el centre, alhora que els infants gaudeixen de les activitats. Treballant les tradicions i
d’altres activitats en comú, es contribueix a conèixer costums locals i de fora, així com,
els alumnes aprenen a treballar conjuntament.
2.- Donar suport a les iniciatives que se’n deriven dels projectes pedagògics i
interdisciplinaris, així com a l’activitat de natació escolar en horari lectiu i/o
d’altres activitats curriculars complementàries.
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3.- Donar suport a d’altres propostes que s’esdevenen de necessitats urgents
del centre.
4.- Seguir i dur a terme el programa de reutilització de llibres de text.
Atès la situació econòmica i de crisi, l’escola i l’AMPA fa anys venen promovent el
programa de reutilització de llibres de text, que a més de contribuir directament a la
reducció del cost econòmic de les famílies també minimitza l’impacte mediambiental,
reduint el consum de paper i complint així amb la implicació de l’escola en el programa
de Escola Verda.
5.- Organització i gestió d’activitats extraescolars.
Les activitats extraescolars tenen una funció educativa molt important per a l’alumnat i
contribueixen a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu.
Les activitats extraescolars són definides pel Departament d'Ensenyament com
“aquelles adreçades a l'alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius
mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni
necessària amb l'activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i
es programen per als dies lectius del curs escolar”.

6.- Organització i gestió d’activitats adreçades a pares i mares.
L’AMPA incorpora aquest any i arrel de les peticions de les famílies, activitats
adreçades a mares i pares que es poden catalogar com esportives, culturals i
educatives.
Les activitats proposades són: Airflex, Airtono, Abdominals Hipopressius i Informàtica
per Adults.
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-

-

-

AIRFLEX: Activitat esportiva pensada per millorar la flexibilitat amb exercicis
senzills i efectius. És un treball de cos i ment que ajudarà a guanyar amplitud
de moviment i a baixar el nivell d'estrès.
ANGLÉS: Activitat educativa adreçada a persones principiants i que s’adaptarà
a les necessitats del grup alhora d’impartir les classes i que aquests assoleixin
els coneixements bàsics de manera òptima.
COHESIÓ AMB COCCIÓ: Taller de cuina que es desenvoluparà conjuntament
al l’AMPA Jacint Verdaguer, que treballarà la cohesió social de les famílies del
centre en un entorn hostil i que tothom coneix, com ara és LA CUINA. En
aquest taller es pretén que les mateixes famílies facin de professor-alumnat,
aconseguint mitjançant aquestes classes conèixer altres cultures i costums.

7.- Organització i participació a comissions, activitats, sortides i actes diversos.
L’AMPA participa a diferents comissions i activitats organitzades per l’Ajuntament del
Prat i per el conjunt d'AMPAS PRAT com ara:
-

Rua de Carnestoltes
Mercat d’Intercanvi de Joguines
Sortides conjuntes
Participació a la Taula de Ciutadania
Participació a la Comissió de la Rua de Reis.
Participació a Sant Pollin

PERIODE
El període fixat per portar a terme aquest pla de treball es des de l’1 de setembre de
2016 fins a 31 de juliol de 2017.

