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Som un grup de mares i pares convençuts 

que la relació família-escola és fonamental 

per a l’educació dels nostres infants.  Alguns 

de nosaltres portem anys a l’escola, d’altres 

hi acabem d’arribar; uns hem treballat 

activament en diferents comissions, d’altres 

ens  afegim per primera vegada en aquest 

projecte. Ara, amb una determinació 

compartida, ens posem a treballar per a 

renovar un actiu tan important per a la 

comunitat educativa com és l’AMPA.

Un equip de sis persones coordinaran les diverses 
comissions i les propostes que se’n derivin. 

L’AMPA és un espai de benvinguda, un espai 

de trobada, un espai de convivència, un 

espai viu i obert que s’anirà construint dia 

a dia entre tota l’escola. L’AMPA també és 

participació: som moltes persones i en volem 

ser més per a, així, poder treballar per a les 

famílies, l’escola i el barri, i la seva interacció. 
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A partir d’aquests tres eixos principals – família, escola 
i barri – vertebrem els següents grups de treball que es 
podran adaptar a les necessitats de cada moment.
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Totes les famílies, totes les propostes, totes les aportacions, totes les 
il·lusions, totes les idees, totes les trajectòries, totes les implicacions, 
totes les col·laboracions, totes les discrepàncies, totes... SOM AMPA.

Les comissions que s’ha definit d’entrada són:

Des de la comissió d’acollida ens agradaria facilitar l’acostament de 
totes les famílies a la comunitat educativa. Per ara, hem pensat en 
les següents accions: 

 Presentar el projecte a la jornada de portes obertes i a la 
reunió d’inici de curs.

	 Crear	la	figura	de	les	famílies	guia	per	a	P3	i	famílies	
nouvingudes.

 Fer la reunió de la junta de l’AMPA en horari familiar i amb 
servei de guarderia.

	 Reflexionar	sobre	l’ús	de	l’espai	a	l’escola	amb	l’objectiu	de	
crear espais informals de trobada (entrades i sortides).

La	Comissió	de	Delegats	té	per	a	objectiu	crear	la	figura	dels	
DELEGATS i les DELEGADES de classe, que ha de servir d’enllaç entre 
les	famílies,	els	tutors	i	la	Junta	de	l’AMPA.	Aquesta	figura	pot	ser	
molt	útil	en	diversos	aspectes:	

 Per a afavorir la comunicació dels pares i mares amb el tutor/a 
de classe, amb l’escola i amb la Junta de l’AMPA.

 Per a dinamitzar la classe i contribuir a crear xarxa entre els 
pares i les mares.

 Per a augmentar la participació dels pares i lees mares en les 
activitats organitzades tant per l’escola com per l’AMPA.

Acollida

Delegats
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Mobilitat/infraestructures

La festa de l’escola o de carnestoltes és un dels moment en què les 
famílies	es	poden	conèixer	millor.	Per	això	volem	aprofitar	aquestes	
dinàmiques i afegir-ne d’altres com: 

 Compartim el que cuinem - dinar plegats - cuines del món.

	 Convidem	artistes	emergents	(músics,	actors,	pallassos,	pintors,	
artesans, tallers...).

	 Compartim	les	nostres	aficions	(fotografia,	música,	dibuix,	
origami, punt, costura...).

La Comissió de Mobilitat i Infraestructures per una banda seguirà 
treballant en la proposta d’alliberament i eixamplament de la vorera 
i	per	l’altra	en	tot	allò	que	fa	referència	al	confort	tèrmic	i	acústic	de	
l’edifici	de	l’Escola.

Pel que fa a la vorera, seguirà l’execució de les obres ja previstes 
dintre del Pla de Millora dels Entorns Escolars que es va aprovar 
amb Decret d’Alcaldia el mes de juliol.

En paral·lel, seguirem també la possible nova ubicació del quiosc de 
davant de l’Escola que l’Ajuntament està estudiant.

En temes de confort, suggerirem a la Direcció de l’Escola i al Consorci 
d’Educació,	que	són	els	responsables	de	l’edifici,	possibles	millores	
en	l’àmbit	tèrmic	i	acústic.

La comissió d’extraescolars treballa amb l’objectiu d’oferir una gran 
varietat d’activitats i tallers innovadors i de qualitat, accessibles a 
totes les famílies i que es complementin amb el projecte educatiu de 
l’escola. 

Estudiarem	possibles	formes	d’ajut	i	finançament	per	facilitar	l’ús	
dels diferents serveis que s’ofereixin. També obrirem diversos 
canals de comunicació per tal que les famílies tinguin sempre tota 
la informació disponible, actualitzada i oberta a suggeriments i 
necessitats.

Festes i cultura

Extraescolars
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La	comissió	pedagògica	té	com	a	objectiu	generar	debat,	reflexió	
i acció al voltant de diversos aspectes pedagògics i educatius. Es 
treballarà de manera coordinada amb l’escola i les famílies.

La comissió de Relacions Externes s’encarregarà de mantenir i 
fomentar els vincles amb l’entorn físic de l’Escola i també amb les 
entitats del barri (Ampes d’altres escoles, Calàbria66, FAPAC, Xarxa 
Ampes Eixample, Camí Amic, etc...) D’aquests vincles ja han anat 
sortint iniciatives molt interessants, com la col·laboració amb l’Ampa 
Auró per a la millora dels entorns de les Escoles.

La comissió de menjador de l’AMPA té per a objectiu contribuir 
al bon funcionament del temps de menjador, col·laborant amb 
l’escola	i	les	empreses	Xaranga	(monitoratge)	i	Aramark	(menús).	És	
l’espai que recollirà aquelles propostes orientades a fer del temps 
de menjador un espai més col·laboratiu i amable per al conjunt 
d’infants	que	fan	ús	d’aquest	servei.

Des de la comissió creiem que la comunicació és bàsica perquè tota 
l’activitat i propostes arribin a  la comunitat educativa.  Per això, 
volem:

 Consolidar els canals de comunicació existents (facebook, 
twitter, butlletí i mailing) per informar de tot allò que es 
consideri d’interès en l’àmbit de la família, l’escola i el barri. 
També del contingut de reunions, xerrades i de tot allò que 
succeeixi al centre.

 Projecte de revista anual feta amb les aportacions de tota 
l’escola.

	 Unificar	la	gràfica	de	tota	la	comunicació	per	fer-la	fàcilment	
reconeixible	i	identitificable.

Pedagògica i d’acció

Relacions Externes

Menjador/espai migdia

Comunicació



5

La comissió de coordinació correspon a la Junta Directiva, ampliada 
amb	dos	càrrecs	de	presidència	amb	la	finalitat	d’ampliar	la	
corresponsabilitat en les tasques de gestió de l’AMPA, la interlocució 
amb la direcció i la coordinació del treball de cadascuna de les 
comissions.
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...

Hi faltes tu, véns?

Coordinació

Les persones que impulsem 
aquest projecte som:


