
AMPA 
A- QUI FORMA L’AMPA: 

 

Actualment l’Ampa està composat per 8 membres, i cada 

membre té una responsabilitat concreta: 

Presidenta: Cristina Viedma 

Secretaria: Anna Comas 

Tresorera: Jennifer Trujillo 

Vocals: Noelia Vivas 

              Susana Hinojosa 

              Ana Ramírez 

              Eva Lopez 

              Alba Coll 

 

B- CONTACTES: 

Per a poder contactar amb l’Ampa es pot fer de tres maneres: 

- Via email: ampa30passes@gmail.com 

- Per telèfon o whatsapp a partir de les 17h: 626745598 

- O per la bústia situada a l’entrada de l’escola. 

Per poder tenir una reunió amb els membres de l’AMPA cal 

demanar cita prèvia via email. 

 

C- COM S’ORGANITZA L’AMPA I QUÈ GESTIONA 

 

L’Ampa es composa de diverses comissions: 

           C1- Comissió de festes: 

 L’Ampa s’encarrega d’organitzar celebracions (sempre que el 

calndari escolar ho permeti) tal  com Castanyada, Marató de tv3, Sant 

Jordi, Cinemes, Final de curs… Tot amb la finalitat de promoure activitats 

familiars i tradicionals i alhora recaptar diners que es  revertirà en benefici 

dels alumnes.  



         C2- Comissió de llibres: 

 L’Ampa gestiona tant els llibres de nadal com els llibres de text, per 

tal de facilitar-ho a les famílies  i que puguin gaudir dels descomptes com a 

socis de l’Ampa. L’Ampa busca els preus més econòmics sempre mirant 

pel bé de les famílies.  

 

        C3- Comissió d’extraescolars i acollida: 

 L’Ampa també s’encarrega tant del servei d’acollida pels pares que 

ho requereixin com de les activitats fora de l’horari escolar: 

 

 
 

 

Aquest any el servei d’acollida es realitza dins la mateixa escola, a la zona 

del menjador. 

També l’Ampa s’encarrega de proporcionar servei de monitoratge durant 

les reunions de l’inici de curs i d’altres reunions organitzades per l’Ampa. 

 



        C4- Comissió de Socis i empreses col·laboradores: 

 L’última tasca incorporada en les funcions de l’Ampa es la de 

organitzar les gestions relacionades amb els socis i també la de integrar 

empreses per tal de que ofereixin descomptes o promocions als socis de 

l’Ampa.   

C4.1- Carnet de Soci: 

 Les famílies associades tindran un carnet de soci , per una quota de 25€ 

anuals, que els permetrà gaudir de diversos avantatges, tal com 

descomptes en els llibres de text, llibres de nadal, colònies i activitats 

extraescolars 

.   

C4.2- Les empreses col·laboradores actualment son: 

- Copisteria Sant Celoni  - 10% 

- Alguer Sant Celoni -5% 

- Espai Festa Vilalba Sasserra  -10% de dilluns a dijous 

- Esports Llinars -10% 

- Termicservei Llinars  -21% (en manteniment) 

- Farmacia Sitja Vilalba Sasserra  -3% productes de puericultura 

Si tens una empresa i t’agradaria col·laborar amb nosaltres, envia’ns un 

email i estarem agraïts de cooperar junts. 

 

      C5- Comissió de patis: També des de l’Ampa volem tenir cura del 

patis tant dels de infantil com dels de primària. Farem el que estigui a la 

nostre mà per fer pressió per tal de millorar les infraestructures del pati 

infantil quan plou i que no s’inundi, i també per millorar el pati dels grans 

amb mobiliari exterior. 



D- APORTACIONS PER RENOVAR EL MATERIAL DE LES AULES            

Des de l’Ampa es realitzen aportacions tant econòmiques com de material 

didàctic i lúdic. Cada nadal es deixen uns regalets a cada aula d’un o dos 

jocs de taula. 

 

 

E- PROJECTES   

L’Ampa té diversos projectes en curs, com el de facilitar una equipació 

identificativa de l’escola que en breu oferirem. 

Des de l’Ampa sempre procurem buscar maneres per a millorar i facilitar 

la relació famílies i escola. Per tant, tothom que tingui ganes de posar el 

seu granet de sorra i vulgui col·laborar amb nosaltres en el que es pugui 

serà molt benvingut. 

 

 

 

 

 

 

 


