
       

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Us volem donar la benvinguda en nom de tots els membres de l’AMPA, a  aquest nou 

curs 2015-2016, i molt en especial, a les famílies que aquest any us incorporeu per 

primer cop a l’escola. 

Des de l’AMPA, arranquem amb ganes, il·lusió i molta energia per tirar endavant amb 

èxit nous projectes.  Però per  a poder portar tot això  a terme,   hi ha un primer  objectiu 

que tenim molt clar  que cal  assolir,  i és consolidar una relació fluida i constant amb 

tots vosaltres. 

L’AMPA es una peça clau per al  bon funcionament de l’engranatge de l’escola, i té 

com a funcions, entre d’altres: 

 Afavorir la relació i coordinació entre famílies i personal docent, i donar suport a 

tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament 

 Ser la veu dels pares i mares davant l’administració pública 

 Ser un espai que permeti a pares i mares  reflexionar i opinar, sobre el 

funcionament de l’escola, i temes educatius d’abast més general. 

 Organitzar activitats extraescolars, formatives  i socio-culturals, que afavoreixin 

l’educació dels nostres nens i nenes i la relació entre famílies. 

 Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats 

Des de la nostra AMPA: 

 

 Mantenim una coordinació freqüent amb la direcció 

 

 Gestionem la compra de  llibres i xandall de l’escola. 

 

 Col·laborem en la compra de material per a l’escola, com per exemple: caseta 

del pati, material esportiu, jocs per al  menjador… 

 

 Muntem serveis de conciliació familiar 

 Servei dormitori 

 Activitats extraescolars 

 Taller de Nadal 

 

 

 



       

 

 

 

 Fem formació per pares i mares 

 

 L’hora del cafè. Activitat conjunta d’escola i AMPA, que realitzem 
trimestralment  i a on es tracten temes d’interès. 

 

 Organitzem activitats familiars 

 Festa i sopar de final de curs 

 Col·laborem en la setmana cultural. Berenar amb les famílies. 

 Festa de disfresses per Halloween 

 

  Participem en activitats de l’escola 

 Xocolatada 

 Castanyada 

 Caga Tió 
 

 Som un vincle entre escola i Administració pública, que permet exposar les 
necessitats del centre i aconseguir millores  com per exemple, les que s’han dut a 

terme durant el curs passat al pati. 

 

 

Per aquest nou curs, voldríem: 

 

1.-Potenciar la creació de comissions de treball, com per exemple la comissió del 

pati, que es va crear el curs passat per millorar aquest espai. Des de l’AMPA,  

creiem fermament que la implicació de pares i mares en diferents àrees, ens ajudarà 

a avançar. 

 

2.- Col·laborar en el Projecte T.A.C. (Tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement), que enguany es vol dur a terme des de l’escola. 

 

 

Així doncs, volem mantenir tot el que tenim i engegar nous projectes, per això és tan 

important i recomanable que us feu socis de l’AMPA. 

 

Cal tenir en compte que les AMPA són associacions sense afany de lucre,  i que  els 

recursos econòmics que es gestiones, provenen de les quotes que paguen els pares i 

mares que estan associats.  Són aquestes quotes, les que aporten els diners  que es 

destinen a cadascuna de les activitats que s’ ofereixen.  

 

Així doncs, no ho dubteu, formeu-ne part! Encara hi sou a temps! Participeu d’una 

associació viva, plural, positiva, activa, reflexiva, crítica i sobretot compromesa amb 

l’educació dels nostres fills!!   

 

TOTS SOM AMPA!!! 

 



       

 

 

 

 

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a qualsevol membre de la 

Junta de l’AMPA mitjançant la bústia que trobareu a l’entrada de l’escola, o els 

dimecres de 16:30 a 17:30h a l’espai de l’AMPA (al costat del gimnàs). 

 

Per part nostra, ens comunicarem amb tots vosaltres a través de la web i via e-mail, ja 

que som Escola Verda. 

 

Restem a la vostra disposició i contem amb tots  vosaltres! 

 

Bon curs 2015-2016! 

 

AMPA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


