
 

   

“Participar a l'escola suposa un principi de corresponsabilitat  

que  comença  per  la  implicació  en  l'educació  dels  nostres  

propis  fills  i  filles  per  anar  assolint  majors  quotes  de  

presència  al  centre  educatiu  i  en  l'entorn;  no  només  de  

presència  sinò  de  capacitat  d'iniciativa,  d'audiència,  de  

proposta i d'incidència en la presa de decisions.”

Llibre Blanc de la Fundació Bofill 
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….tu també pots ser vocal si vols.

Som un grup de famílies que volem formar una AMPA oberta a TOTHOM.

1. Totes les famílies de l'escola   tenen cabuda en aquesta associació.

2. El grau de col.laboració i implicació dels membres de l'AMPA a les tasques, 

dependrà  del temps  que  cadascú  pugui  o  vulgui  aportar,  sense  que 

aquest factor condicioni en res. Pensem que un granet de sorra, per petit 

que pugui semblar, pot ajudar a fer crèixer i a enriquir el projecte.



3. Volem participar en el Projecte Educatiu de la nostra Escola,  col.laborant 

conjuntament amb el professorat,  per tal d'enriquir i afavorir el procés 

d'aprenentatge  dels  nostres  fills  i  filles,  i  formar  així  una  comunitat 

educativa en la que tots i totes puguem tenir cabuda, amb un objectiu clar: 

l'educació dels infants.

4. Ens agrada el treball per COMISSIONS, on cada comissió porti a terme unes 

tasques, segons uns objectius i que tingui  un responsable que faciliti  un 

bon  funcionament.  D’aquesta  forma  les  persones  que  hi  formin  part 

escolliran a quina comissió volen participar, fomentant així que cadascú faci 

allò que se li doni més bé. Les comissions tindran autonomia i hauran d

´explicar  els  seus  projectes  a  la  Junta.  Es  realitzaran  avaluacions 

periòdiques per detectar propostes de millora. 

Algunes de les comissions serien: 

- Comissió de reutilització de llibres: Projecte Sorell.

- Comissió menjador i servei d'acollida.

- Comissió  extraescolars.  (Ens agradaria  oferir  al  migdia  la  possibilitat  de 

realitzar activitats extraescolars i ampliar l'oferta als pares)

- Comissió de festes i tradicions ( fora de l'horari lectiu).

- Comissió de festes i tradicions ( dins de l'horari lectiu).

- Comissió de Carnaval.

- Comissió relacions amb l'Ajuntament.

- S'accepten noves propostes.

5. Volem formar una escola de famílies on tinguem l'oportunitat de descobrir, 

a  través  de  tallers  i  xerrades,  nous  enfocaments  sobre  l'educació  dels 

nostres fills i filles; esdevenint un espai de suport i de dinamització a les 

famílies i facilitant espais per al debat i la reflexió.

6. Creació d´una biblioteca, amb servei de préstec per a infants i famílies. Es 

podran trobar llibres de suport per l’educació dels infants.



7. La selecció d'un delegat o delegada   de cadascuna de les classes de l'escola, 

que tindrà la funció d'informar a la resta de famílies del seu grup, de tots 

els acords que es vagin prenent a l'AMPA.

8. Crear  un  clima  de convivència  entre  les  diferents  cultures que  hi  ha  a 

l'escola, on tots puguem aprendre de tots i compartir els nostres valors i 

principis.

9. Intentar col.laborar en la millora dels patis , amb la intenció de fer del pati, 

un espai estimulador que potencïi la creativitat i la diversió dels infants. Els 

patis de les escoles: Espais d´oportunitats educatives.

10. Volem canviar de ser AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) a 

AFA (Associació de Famílies d'Alumnes), seguint així la nova tendència que 

s'estén per Catalunya, on es dóna  cabuda a totes les tipologies familiars, 

donant reconeixement a d' altres membres de les unitats familiars ( avis, 

tiets, tutors...)

11. Revisar i actualitzar els estatuts de l'AMPA

12. La comunicació amb l'AMPA, serà via mail,  bústia de l' Ampa i de forma 

presencial 3 cops a la setmana ( 1 matí/2 tardes). Online, ens podreu trobar 

a Telegram, com a canal informatiu, espai web AMPA, Facebook i  grups 

tancats de Whatsapp (tenir al delegat de classe com a transmissor de la 

informació i com a representant del seu grup classe.)

13. Estar al corrent de les subvencions que s' ofereixen.

14. Invertir  part dels beneficis de l´AMPA al projecte Sorell,  suport  a l

´escola i formació per les famílies.



Per últim, dir que aquesta associació, vol ser activa, dinamitzadora, col.laboradora 

i  amb plantejaments  innovadors.  On  la  base  sigui,  el  respecte,  el  diàleg  i  la 

comunicació  entre  els  membres  de  la  comunitat  educativa  que  volem  crear, 

alumnes, famílies  i professorat. 

   


