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QUÈ ÉS L’AMPA? 
L’AMPA és una associació sense afany de lucre, formada pels 
pares i mares de la nostra escola. 

Va formar-se amb la voluntat de crear espai de comunicació i 
cooperació entre totes les famílies de l’escola.  

A través d’aquesta associació, unim esforços i treballem 
conjuntament  per a una educació de qualitat pels nostres 
fills/es. 

 

L’Equip coordinador de l’AMPA 
Existeix un equip coordinador de l’AMPA que són qui actuen 
com a representants de l’Associació  i es reuneixen 
periòdicament amb l’equip directiu de l’escola, les 
administracions i altres entitats del poble o comarca.  

Finalment, prenen les decisions que cal entre reunió i reunió de 
la Junta i, cada any, fan balanç econòmic i pressupost de 
l’Associació, que presenten a l’assemblea general. 

Aquest equip està format per: president/a, secretari/a , 
tresorer/a i vocals. 
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Els nostres objectius principals són: 
 Donar suport i col·laborar amb l’equip de mestres per  tal que 
es puguin portar a terme totes les activitats educatives que 
requereix el projecte educatiu de la nostra escola, així com 
organitzar i/o dinamitzar aquelles activitats en que participen les 
famílies.  

 Gestionen el menjador escolar: cuinera, monitores, menús... 
amb un conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà. 

 Planificar i organitzar activitats educatives complementàries 
per aquelles famílies que necessitem allargar l’horari que ofereix 
l’escola, tant durant el curs com en períodes de vacances 
escolars. 

 Buscar mesures que abarateixin el cost econòmic dels 
materials escolars a totes les famílies, amb fórmules coherents 
amb el projecte educatiu de l’escola. 

  Promoure les activitats de formació per les famílies, les quals 
ens puguin ajudar en la difícil tasca d’educar els fills/es. 

 Col·laborar amb altres entitats del nostre poble i comarca o fer 
projectes conjunts. 

 

 

 

 

 

TOTHOM ÉS 

NECESSARI PER 

ASSOLIR -LOS 
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QUI FORMA PART DE L’AMPA? 
L’AMPA  som totes les famílies de la Comunitat Educativa de 
l’Escola d’Olvan que volem donar continuïtat i treballar pels 
objectius del punt anterior. 

Per formar-ne part només has de pagar la quota anual de 30€, la 
qual és la font d’ingressos principal que tenim per tots els 
projectes que pretenem portar a terme.  

Aquest import es paga el dia de comprar els llibres i així ja es 
beneficien del preu pels socis. Aquell dia també es paguen els 
teatres del curs 10,40€ que organitza una empresa externa per 
les escoles de tota la comarca,però que es paguen a través de 
l’AMPA. 

 

COM ES FINANCIA L’AMPA?. 
Hi ha diferents activitats que proporcionen capital: 

€ Quota anual de les famílies 

€ Loteria de Nadal 

€ Quina 

€ Sant Jordi ( venda de llibres i roses) 
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La Junta de l’AMPA  

La junta de l’AMPA està formada per pares voluntaris. En 
cas de que no hi haguessin suficients voluntaris per omplir les 
diferents places que hi ha a l’AMPA s’hauran d’escollir per 
votació i hauran de participar tots els pares de l' AMPA. 

Aquests representants són els que vetllen per la continuïtat de 
l’associació i  fan un seguiment i valoració global de tots els 
projectes que es porten a terme com a AMPA a través de les 
diferents comissions.  

Per altra banda, en aquestes trobades és on es consensuen 
totes les decisions que cal anar prenent sobre el funcionament 
de l’associació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE LES 
PERSONES ESCOLLIDES 

ASSISTEIXIN A LES REUNIONS 
DE LA JUNTA 
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COM ENS ORGANITZEM? 
L’AMPA s’organitza a través de les comissions de treball. Una 
comissió és un grup de persones que s’encarrega d’un dels 
àmbits que considerem importants.  

Després que s’hagin acordat en assemblea de l’AMPA els 
objectius principals de cadascuna, cada comissió funciona de 
forma autònoma.   

 

De cada classe , ha de sortir-ne un representant i un substitut, si 
no hi ha cap voluntari a la reunió d’inici de curs hi haurà una 
votació a cada aula, quedant-ne exempts els membres que ja 
formen part de l’AMPA i les seves parelles. 

Aquests representants seran l’enllaç de l’AULA – AMPA, seran 
els encarregats de cobrar la loteria, organitzar l’activitat que 
toqui: 

  INFANTIL (P3-P4-P5)  Berenar de Carnestoltes. 

  CICLE INICIAL (1r i 2n)  Berenar de Nadal. 

  CICLE MITJÀ (3r i 4t)  Carta a SSMM els Reis d’Orient. 

  CICLE SUPERIOR (5è i 6è)  Berenar festa fi de curs. 

 

L’ Assemblea de l’AMPA 
Totes les famílies de l’AMPA ens reunim a principis de curs en 
assemblea per tal d’aprovar els objectius generals de treball de 
la Junta i de les comissions per tot el curs 
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Actualment tenim les següents comissions:  
 Venda de llibres: Coordina la compra de llibres per l’escola 

per tal d’abaratir el cost del material escolar per les famílies. 

 Menjador escolar: gestiona el menjador escolar a través d’un 

conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà. Es procura que 

la nostra cuina proporcioni un menjar equilibrat i de proximitat. 

 Festes:  

  Sant Jordi, es posa una parada per vendre llibres i roses 

  Jornada de portes obertes, es coordina i s’organitza jocs i/o 
activitats al pati de l’escola. 

  Quina, s’organitza una quina per aconseguir diners i també 
per col·laborar amb   la Marató de TV3. 

  El sopar dels nens, s’organitza un sopar al final de curs on els 
nens són els protagonistes. 

 Extraescolars: Organitza i es gestiona  les activitats 

complementàries que es realitzen a la tarda. S’intenta que hi 

hagi una oferta àmplia que pugui abastar els diferents interessos 

i necessitats dels nens/es de l’escola i que  siguin coherents amb 

el projecte educatiu de l’escola. Aquesta activitat la gestiona a 

través d’una empresa externa. 

 Acollida matinal i acollida al migdia: els alumnes poden 

acudir a l’escola al mati i al migdia a esperar  l’inici de les 

classes amb monitoratge.  
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Per això us donem la  benvinguda i  
us convidem a compartir  

la il·lusió de mantenir aquest projecte tan important 
per la nostra escola. 

 
 


