Què és l’AMPA?
L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares d’alumnes de l'Escola. Està
reconeguda legalment en el Registre d'Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la
Generalitat de Catalunya.
El funcionament de l’AMPA està regulat per uns estatuts aprovats en el dia de la seva constitució com a tal.
Qui forma part de l’Ampa?.
Totes les mares i pares que contribueixen a l’Associació, amb el pagament de les quotes establertes a
l’Assemblea General.
Com funciona l’Ampa?
L’Assemblea General que es convoca un cop l’any a principi de curs, es l’òrgan sobirà de l’Associació on
s’aproven els comptes del curs anterior, i es promouen les possibles inversions del curs.
L’Assemblea es convoca mitjançant una circular que es fa arribar a totes les famílies de l’Escola amb un
ordre del dia, aquest generalment és el següent:
Lectura i aprovació de l’acte anterior, estat de comptes de la Tresoreria, informació sobre les activitats
extra escolars, elecció dels nous membres de la Junta, aprovació de les quotes dels socis, i un torn de precs
i preguntes on tots els assistents poden exposar els temes i inquietuds en vers el funcionament.
La Junta de Govern és qui regeix, administra i representa l'associació, i està composada pel president/a,
el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i vocals que han estat escollits pels membres de la
Junta. Aquesta Junta es reuneix un cop al mes per anar tractant els diferents temes que sorgeixen, fer el
seguiment de l’estat dels comptes, s’aproven les subvencions a les diferents activitats i les inversions, i
s’organitzen les activitats, i es fan arribar a la Direcció les inquietuds de les famílies en vers el
funcionament de l’Escola. A la reunió hi pot assistir a més dels membres de la Junta qualsevol soci de
l’Ampa.
A més algunes mares i pares collaboren de manera efectiva en moltes de les activitats que s’organitzen
conjuntament amb els mestres, o es dona suport econòmic des de l’Ampa, com la revista,Teatre, la
castanyada,o la festa de fi de curs.
Per a què serveix l'AMPA?
Gràcies a la gestió del pressupost provinent majoritàriament de les quotes abonades pels socis, es poden fer
inversions a l’Escola en material informàtic, equipaments, material didàctic o de lleure. Es subvencionen
activitats com: la Fira de Nadal, i les disfresses de la rua de Carnaval, s’han finançat les diferents festes
com: la Castanyada, el Tió, la festa de Sant Jordi o el Teatre, a més de posar a disposició dels alumnes socis
de l’Ampa de l’autocar per la visita a l’Auditori de Barcelona.
L’Ampa també organitza les activitats extraescolars que han anat canviant al llarg dels anys segons
l’acceptació i la disposició de monitors de les mateixes, aquestes han estat: Escacs, Taller de contes,
Dansa, Anglès, Teatre, Tallers de plàstica, manualitats, cuina sense foc, guarderia i servei d’ acollida
matinal. El finançament d’aquestes activitats prové majoritàriament de les quotes de matrícula de les
activitats, subvencions dels organismes oficials, a més una part de les quotes de soci.
En definitiva vol collaborar en les activitats educatives promogudes pel professorat, la direcció i els
alumnes del centre.
Beneficis de ser soci de l’Ampa:
A més d’ajudar al centre, per dotar els nostres fills de material educatiu, el socis poden obtenir descomptes
per la compra de llibres i material escolar pel curs vinent a la llibreria l’ Esquitx, gaudir d’un preu reduït en
les activitats extraescolars, 6 dies d’acolliment gratuït al servei de guarderia, i de la subvenció d’activitats
organitzades per l’Escola.

