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Benvolgudes famílies, 
Com ja deveu saber, en l’última assemblea general vàrem procedir a renovar els membres de la 
Junta de l’AMPA. D’aquesta manera uns pares que portaven ja anys ajudant al funcionament 
del centre, i als quals tots hem d’agrair la bona feina que han fet, deixen L’AMPA. Els pares 
sortints són: 
 

 Sara Mayol 
 Esther Barniol  

 
I la nova junta queda constituïda per: 
 

 Querubín Juan i Fraile  President 
 Puri Martin i Vela   Secretaria 
 Maria Goretti Pont i Martínez Tresorera 
 Oriol Rovira i Prat                             Menjador 
 Eva Poal i Vila               Vocal – Representant al Consell Escolar de la Zer 
 Olga Colell i Reig   Vocal – Representant al Consell Escolar del centre 
 Marta Puigantell i   Vocal  
 Cinta Boixader i Aubets         Vocal 
 Raquel Masip i Renedo          Vocal 
 Javier Suárez i Pizarro            Vocal 
 Mertixell Colomer i Sancanè  Vocal 
 Aina Duro i   Sans                  Vocal 
 Cristina Zambrana i Gato Vocal 
 Mònica Fuentes i Cano Vocal 
 Maribel Jódar i Mohedano     Vocal 
 Cristina Sala i Tirado              Vocal 

 
Els membres de la nova junta reprenem les tasques amb la il·lusió de saber que 
treballem pels nostres fills i per la resta de pares. Veiem que la junta anterior ha fet 
molta feina i això ens posa el llistó molt alt, però amb l’ajut i el suport de la resta de 
pares i  mares de l’escola estem segurs que ens en sortirem. 
A partir d’ara només ens resta dir-vos que treballarem el màxim possible perquè tot 
funcioni i que esperem els vostres suggeriments, les vostres idees, els vostres 
comentaris... per tal d’aconseguir entre tots que els nostres fills estiguin a la millor 
escola possible. No us estigueu de dir-nos el que penseu o de comentar les vostres idees 
amb qualsevol de nosaltres, aquesta es la manera de  millorar  i de vetllar pel que més 
ens ha d’interessar: l’escola on aprenen els nostres fills, on conviuen amb els companys 
i les mestres, on passen la major part del dia. Val la pena que nosaltres, els pares, mirem 
perquè estiguin el màxim de bé possible i per això cal que col·laborem tant com 
puguem amb els mestres del centre i en el funcionament del col·legi. Aquesta és la tasca 
que volem fer des de l’AMPA: aconseguir el millor pels nostres fills. I, amb la vostra 
ajuda i el treball de tots, segur que ho aconseguirem.  
 

La Junta de l’AMPA 
Olvan, 07 de novembre de 2016 


