
 
QUÈ ÉS L’AMPA? 
Som una entitat sense ànim de lucre integrada voluntàriament pels 
pares i mares dels alumnes de l’escola. Treballem per tal de 
gestionar les activitats extraescolars, el servei de menjador de 
l’escola i realitzar actes lúdics i festius. Formar part de l’AMPA 
permet tenir l’oportunitat de participar en la vida de l’escola i del 
poble. 
L’AMPA és una entitat dinamitzadora que procura facilitar activitats 
per als nens i nenes del poble, estiguin o no escolaritzats a 
l’escola. 
Les funcions bàsiques de la nostra AMPA i més importants són les 
següents: 
 
-INFORMAR i ASSESSORAR  als pares i mares de les activitats 
pròpies de l’AMPA de forma individual i col•lectiva en tot allò que 
concerneix en l’educació dels seus fills/es. 
 
-POTENCIAR la informació per la participació de la família a la 
vida al centre i en els seus òrgans de govern. 
 
-AJUDAR a l’alumnat i a les famílies amb necessitats educatives 
específiques o necessitats socials. 
 
-COL•LABORAR amb el professorat i amb l’alumnat per al bon 
funcionament de l’escola. 
 
-GESTIONAR les diferents activitats que es porten a terme durant 
l’any escolar, ja siguin les activitats extraescolars, el servei de 
menjador, els casals d’estiu i de Nadal, entre altres. 
 
-PROGRAMAR activitats extraescolars per als nens i nenes 
després del període lectiu. 
 
-ORGANITZAR algunes de les festes tradicionals, com són la 
Castanyada, festa del Camarlenc, dia de Reis, Carnestoltes, Sant 
Jordi... Som membres de la Comissió de Festes de l’Ajuntament 
de Vilanova de la Barca i col•laborem activament en festes 
programades des del consistori com són Sant Joan, la festa Major 
d’Estiu, festa Major d’Octubre, l’Onze de Setembre.. 
 
-COL.LABORAR amb l’Escola Mestral per tal de subvencionar 
sortides, ajudes per l’adquisició de llibres escolars, dotació de 
material. Aquesta col•laboració també és extensible amb l’AMPA 
de Torrelameu i amb la ZER Argelaga. 
 

ESTATUTS DE L’AMPA i JUNTA DIRECTIVA 
L’AMPA està reconeguda legalment al Registre General 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Les funcions 
de l’AMPA estan regulades pel decret de la Generalitat de 
Catalunya i pels propis Estatuts. 
 

L’actual Junta està formada pel/per el/la PRESIDENT, el/la 
VICE PRESIDENT, el/la SECRETARI, el/la TRESORER i tres 
VOCALS 
 
QUINS SERVEIS I ACTIVITATS OFEREIX? 
Per a donar solucions a les demandes i necessitats de les 
famílies, l’AMPA ofereix serveis en horaris no lectius, com: 
 
• Activitats Extraescolars. (Llengua anglesa, Judo, Zumba, 

Música, Patinatge ...) 
• Servei de menjador 
• Casal d’Estiu 
• Festes populars,  etc. 
 
PREUS 
La quota per a l’any 2019-2020 és la següent: 
 

Quota anual AMPA per família 25,00 euros 
Assegurança (per nen/a) (1) 6 euros 
Material Fungible (per nen/a) (2) 10,00 euros 
 

(1)Condicionat al preu que marqui l’asseguradora pel curs 2019-2020. 
(2)Part destinada a la compra de material i també per les diverses necessitats 
de l’escola 
 

 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Mestral 
de Vilanova de la Barca està oberta a totes les famílies amb fills/es en 
edat escolar ja estiguin escolaritzats a l’escola com si no. 
 

Encara que ens encarreguem de dur endavant nombroses activitats 
l’AMPA és una mica més. Els pares i Mares hem de tenir actitud activa, 
mai passiva, davant el que succeeixi al centre, sempre amb una actitud 
de total col•laboració amb el professorat per recolzar-los en tot allò que 
necessitin en la seva important tasca pedagògica amb els nostres 
fills/es. Possibilitats com la canalització d’opinions, l’assessorament als 
Pares i Mares, la proposició d’activitats i un llarg etcètera d’àmbits 
d’actuació que ofereix l’AMPA. 
 

Aquest és el motiu fonamental pel qual pensem que tots els Pares i 
Mares haurien d’associar-se. 
 

La Junta 
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Vilanova de la Barca, a ................... de ...................... de 2019 

 
RETORNAR ABANS DEL DIA 10 d’OCTUBRE 

 
 


