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InfoAMPA  
CARPE 2019... I EL QUE QUEDA DEL 2018 

La traducció de “carpe” és aprofitar. 

La definició de “perdre” és deixar de tenir. 

No som conscients del significat de “perdre el temps”: fem el que fem, 

sempre es perd el temps.  Com si el temps no passés prou de pressa, 

acostumem a viure més enllà del moment actual “després he de ...”, 

“demà aniré a ...”, “el cap de setmana que ve faré ...”. Hem d'apren-

dre a aprofitar el que estem a punt de perdre. 

RECORDEM-NOS DE VIURE EL PRESENT... i, si cal, ens posem una 

alarma!  

Nosaltres hem decidit viure el present i “perdre” part del nostre temps 

formant part de l'AMPA CIC, organitzant activitats i publicant 

aquest Butlletí InfoAMPA. Us animem a donar-li una ullada, a fer-nos 

arribar les vostres propostes i opinions, i a participar de les nostres 

tasques. 

Amb el dibuix de la Paula, alumna de 1r de primària, un volem 

desitjar Bones Festes i Carpe 2019!!!! 
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Sabies que?... hi ha dues empreses que s’ocupen de la gestió del menjador i el lleure de mig-
dia. SERHS Food, és qui porta els aliments i cuina a l’escola. Un cop el menjar està preparat 
als gastrònoms, l’empresa Àbac és qui la serveix i fa de suport als nens tant dins com fora 
del menjador, fent d’educadors de migdia. 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

Aquest curs ha sigut el primer que l’empresa 

SERHS Food ha gestionat el servei de cuina a 

l’escola.  

Com ja ha anat fent cada any, la comissió de 

menjador de l’AMPA ha fet un seguiment de la 

gestió del menjador, valorant-ne principalment 

els següents aspectes: 

• Seguretat alimentària i higiene durant la 

manipulació dels aliments . 

• Nutrició 

• Estudis organolèptics 

• Educació alimentària  

Gràcies a la col·laboració i constant comunicació 

entre la direcció de l’escola, SERHS Food, i 

l’AMPA, el curs 2017-2018 s’han aconseguit les 

següents millores: 

• Introducció de nous plats de verdures. 

• Introducció del pa integral un dia a la 

setmana. 

• Millora de la composició del pícnic de les 

sortides. 

• A l’etapa infantil, canvi del panet de llet 

industrial per pa de viena fet a la seva fleca. 

• Millor qualitat i coneixement de les varietats 

de peix. 

• Bufet d’amanides. 

• Contingències per manca de subministra-

ment. 

• Més presència de llegums en detriment de la 

carn vermella. 

• Disminució de la freqüència del gelat a 

l’època primavera-estiu . 

• Verificació de l’oli d’oliva per cuinar i d’oli alt 

oleic pels fregits. 

• Xerrades alimentàries per a les famílies.  

 

El curs 2017-2018, però, no hem pogut dur a terme 

tots els objectius que ens havíem proposat, hi ha 

hagut algunes propostes que han quedat en procés: 

• Ampliar una mica més el producte ecològic. 

• Higiene: es proposa una font per rentar-se les 

mans abans d’entrar al menjador. 

• Insonorització del menjador. 

Si vols conèixer més detalls d’aquestes propostes, consulta a la web de l’AMPA el comunicat que ha 

preparat la comissió de menjador. 



Desembre 2018 

Butlletí Informatiu nº 75 

 3 

El passat 22 de març una nutricionista de l’empresa de restauració SERHS ens va fer una xerrada sobre 

alimentació. Aquest és un tema especialment important en el moment de creixement i despesa ener-

gètica de les nostres filles i fills i hauria de cobrir les seves necessitats nutricionals. 

Avui en dia és cada cop més freqüent un consum baix de fruita, llegums, verdura i peix, que són pròpi-

es de la dieta mediterrània, acompanyat sovint d’un augment en el consum de dolços i begudes refres-

cants. Aquesta situació pot comportar problemes de salut a mig i llarg termini. 

A la xerrada ens van explicar la diferència entre alimentació i nutrició, els diferents tipus d’aliment 

(energètics, estructurals i reguladors), quina hauria de ser la proporció de cadascun d’ells en els àpats 

diaris i també ens van recomanar d’adoptar hàbits alimentaris estructurats (primer esmorzar complet a 

casa, repartiment de la ingesta diària entre quatre i sis àpats, adequació de la quantitat de les racions, 

etc.). 

Podeu descarregar la presentació de la xerrada a la web de l’AMPA. 

RECICLATGE DE LLIBRES 

XERRADA L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’EDAT ESCOLAR 

Ja coneixeu el programa de reciclatge de llibres que 

cada fi de curs gestiona l’AMPA. Aquest programa 

pretén: 

• Fomentar el respecte del material de classe. 

• Educar els alumnes en el consum racional i 

l’estalvi ecològic. 

• Reduir la despesa econòmica a les famílies. 

El cost en llibres de text s’ha reduït aquest curs un 

25% aproximadament, ja que: 

• P5: els llibres de lectura ja no es reciclen. Tenen 

els exemplars a les aules permanentment. 

• 5é i 6é d’EP han començat a treballar per 

projectes. 

• 1r i 2n d’ESO, desapareixen els llibres en format 

paper i utilitzen llibres digitals. 

Per aquests motius s’ha reduït el volum en reciclatge 

i les compres en format paper. S’ha de dir, però, que 

les famílies han hagut d’invertir en eines digitals com 

a nous formats per a l’estudi. És, però una inversió a 

llarg termini. 

Volem agrair, un curs més, la participació altruista i 

desinteressada des alumnes, professorat, mares i 

pares. 

El 14 de novembre una agent dels Mossos 

d’Esquadra va venir a l’escola a fer una sessió 

informativa sobre les xarxes a pares i mares.  

És evident que Internet té avantatges i desa-

vantatges, no només per als adults, sinó espe-

cialment per als menors, i no podem tancar 

els ulls perquè els nostres fills i filles viuen en 

un món digital.  

La xerrada ens va ajudar a ser conscients de 

quins són els perills que es poden trobar els 

menors a Internet. Podem ensenyar-los a pre-

venir aquests perills tot acompanyant-los du-

rant la seva descoberta de les xarxes digitals i 

donant-los alguns dels consells bàsics de segu-

retat que ens van explicar durant la sessió. 

XERRADA INTERNET SEGURA 
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CAMINADA SOLIDÀRIA BARCELONA MAGIC LINE 

El 25 de febrer d’enguany s’ha celebrat a Barcelona la 5ª edició de la caminada solidària Magic Line, 

organitzada per Sant Joan de Déu. Aquesta caminada es fa en favor de les persones que es troben en 

situació vulnerable. Per participar en aquesta caminada els equips es marquen un repte econòmic i 

estableixen diferents accions solidàries per aconseguir-lo. 

Per segon any consecutiu, l’escola hi ha participat amb els equips Som del CIC: hem sigut gairebé 120 

persones de totes les edats caminant el recorregut de 10 km. 

La nostra acció solidària d’aquest any, organitzada per membres de l’AMPA que han gestionat els 

equips, ha sigut una paradeta solidària on hem pogut comprar motxilles, llaminadures i butlletes del 

sorteig que organitza Sant Joan de Déu.  

Una de les nostres butlletes ha sigut premiada amb el 

tercer premi del sorteig! 

Gràcies a aquesta i d’altres activitats, els sis equips 

han fet donació d’un total de 1.381 €, que Sant Joan de 

Déu destinarà a diferents projectes. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

Les fotos que podeu veure a continuació resumeixen els preparatius i la caminada dels nostres equips.  

Els sis equips Som del CIC han 
donat a Sant Joan de Déu un 

total de 1.381 €, recollits 
mitjançant diferents activitats 

solidàries. 
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DIA DE L’ESPORT I FESTIVAL INFANTIL 

Un any més, l’AMPA ha col·laborat amb l’escola en el Dia de l’Esport (primària i ESO) i en el Festival 

Infantil. Cal recordar que les diferents sortides que han fet els alumnes i els records que s’han endut 

d’aquestes jornades tan especials han estat subvencionades per les aportacions de les famílies de 

l’AMPA. 

Com cada any, aquestes jornades vénen marcades per un color diferent, 

que és el de les samarretes que l’AMPA fa arribar a tots el alumnes de 

l’escola, així com als professors i monitors que han participat de les 

activitats. Enguany el color de la samarreta ha estat un carbassa fluor 

ben cridaner que no ha deixat indiferent a ningú! 

L’esport és sense cap dubte un dels hàbits saludables que hem de promoure entre els menors i adults, 

i el Dia de l’esport de l’escola és una de les jornades que alumnes i famílies esperem amb més ganes.  

Els alumnes d’infantil encara no gaudeixen d’aquest dia esportiu, però sens dubte el Festival de final 

de curs és una bona manera d’acomiadar companys i professorat abans de gaudir d’unes merescudes 

vacances. 

I per tenir un bon record d’aquests dies, els alumnes que han participat en aquestes activitats, a més 

de la samarreta, s’han endut de record una medalla (primària) o un lot de joguines per jugar durant 

l’estiu (infantil). 
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El diumenge 16 de desembre, les famílies de l’escola hem celebrat la Festa de la Immaculada, una 

festa que l’AMPA i l’escola organitzen cada any per celebrar el dia de la patrona de l’escola. Tot i la 

previsió del temps hem tingut sort i la pluja no ens ha aigualit la festa: més de 400 persones hem 

gaudit d’un matí ple d’activitats!.  

El dia ha començat a les 10 amb una missa a la capella de l’escola, i a continuació, petits i grans hem 

pogut participar a les diferents propostes lúdiques que hi havia al pati: inflables, tallers de tatuatges i 

imants, i photocall. Una de les novetats d’enguany ha sigut l’Escape CIC que els monitors de lleure han 

organitzat al pati de la Verge, tots els participants han pogut superar les proves i escapar a temps!. Els 

que no en tenien prou amb totes aquestes activitats han pogut suar una bona estona ballant al ritme 

que ens ha marcat una professora de zumba. 

La festa d’enguany ha sigut també una oportunitat per 

col·laborar en diferents iniciatives solidàries: el Mercat de 

Roba infantil de segona mà, destinat a recollir diners 

per al viatge de final de curs de 4t d’ESO; la Guardiola 

Solidària Tots Som CIC de la Fundació Alfonsa Cavin; o la 

recollida de menjar per al Banc d’Aliments. 

La família Nebot Carbonell ha sigut la guanyadora de l’esperada rifa del pernil, i per acabar la festa i 

recuperar les forces abans de marxar cap a casa, el pica-pica ha acabat d’arrodonir aquesta diada. Es 

nota que hi havia molta gana després de tantes activitats perquè no ha quedat res als plats...  

Esperem que hagueu gaudit molt d’aquest dia familiar a l’escola! 

INSTRUMENTS PER A LA NOVA AULA DE MÚSICA 

Com tots sabeu aquest curs l’escola ha creat una nova Aula de música i des de l’AMPA hem col·laborat 

amb la compra de diversos instruments per tal que els nostres fills i 

filles puguin practicar durant les classes de música.  

Hem comprat el següent material: 1 xilòfon, 1 metal·lòfon, 2 caixes 

xineses, 2 ous sonors, 10 claus de fusta, 1 pandero de 20 cm, 1 pandero 

de 25 cm amb les seves corresponents masses i 1 cròtal d’acer, per un 

import total de 614,83 €. 

Encara cal més material, entre ells guitarres, estigueu atents a les properes informacions, i si teniu 

alguna guitarra o algun altre instrument i no sabeu que fer-ne poseu-vos en contacte amb l’AMPA!.  

Les activitats solidàries Tots 
Som CIC, el Mercat de Roba 

Infantil i la recollida d’aliments 
han tingut un paper destacat. 

FESTA DE LA IMMACULADA 2018 
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Alguns moments de la Festa de la Immaculada 2018 

Podreu veure aquestes i moltes altres fotos a la nostra web ampacic.cat 
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Els Estatuts de la nostra AMPA estableixen un termini màxim 

de tres cursos per a la renovació dels càrrecs de la Junta 

Directiva. Durant el curs 2017-2018 s’ha complert aquest 

termini i a finals del mes de maig hi ha hagut les eleccions per 

escollir els nous membres de la junta.  

La nova composició ha quedat establerta de la següent forma: 

 

ELECCIONS A L’AMPA 

President Oriol Rovellat 

Sots presidenta Begoña Pérez 

Tresorera  Montserrat Llesuy 

Secretària Helena Serra 

Sots secretària Beatriz Carmona 

Vocals   

Rafel Gràcia Gemma Calvo Sergi Ferreiro 

Cristina Flamerich Tania R.Martos  Teresa Pérez 

Laura Rodríguez Alicia Ruiz Lourdes Rosendo 

Jerónimo Dadin Ma Rosario Perán Maria Puig 

CANALS DE COMUNICACIÓ DE L’AMPA 

Us recordem que podeu informar-vos de les 

activitats de l’AMPA mitjançant: 

•       Grups de WhatsApp de classe, on els 

delegats/des de cada curs comparteixen 

informació de l’AMPA. 

•  Correu electrònic: ampacic@gmail.com 

•  Web: http://ampacic.cat/  

•  Telegram: https://t.me/AMPA_CIC 

DELEGATS CURS 2018-2019 

P3 Laura Heredia 5è EP A Beatriz Mouriño 2n ESO A Vacant 

P4 Ramon Sans 5è EP B Maria Puig 2n ESO B Vacant 

P5 Elisabet Aparicio 6è EP A Josep Ma Puigdevall 3r ESO  A Cristina Flamerich 

1r EP Ángela Rodríguez 6è EP B Isabel Vila 3r ESO  B Montse Martín 

2n EP Sergi Ferreiro 1r ESO A Mónica Parrado 4t ESO A Núria Piñol 

3r EP María José Ramírez 1r ESO B Carme Melgarejo 4t ESO B Vacant 

4t EP Eva Verdugo     

Cada clase té assignat un delegat o delegada, amb qui podeu contactar si ho creieu convenient. Els 

delegats i delegades del curs actual són: 

https://t.me/AMPA_CIC

