
1. QUÈ ÉS L’AMPA? FINALITATS.  

▪ L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre
que promou la participació de mares i pares en
la vida del centre educatiu.

▪ Els òrgans de govern de l’AMPA són
l’Assemblea General de socis i la Junta Directiva
(President, Vicepresident, Tresorer, Secretari,
Vocals.)

▪ Seran socis de l’AMPA tots aquells que facin
efectiva la quota anual i, aquests tindran veu i
vot en l’Assemblea General, i podran exercir els
drets i deures recollits en els Estatuts de
l’Entitat.

▪ També podran beneficiar-se de les accions 
que, dirigides als socis, promogui l’entitat.



1. QUÈ ÉS L’AMPA? FINALITATS.  

Apropar les famílies a 
l’escola.

Facilitar la relació entre 
família-Escola. 

Defensar els drets de les 
famílies. 

Canalitzar les iniciatives i 
suggeriments dels pares i 

mares.

Col·laborar amb l’escola, Equip 
Directiu, 

mestres i professors per 
aconseguir una educació de 

qualitat.

Promoure activitats de 
formació per a pares i mares. 

Promoure l’acció solidària 
entre els propis associats i en 
benefici dels seus fills, amb 

beques i ajuts.

Col.laborar en l’organització i 
finançament/subvenció

d’activitats d’acord amb el 
Projecte Educatiu de l’escola. 

Col·laborar amb l’escola en el 
finançament de tot aquell material 

necessari : aula d’informàtica, 
biblioteca, equips d’imatge i so, 

portàtils, material patis escolars, ...  



2. COM FUNCIONEM? COMISSIONS.  

L’ AMPA funciona 
dividida en grups de 
treball o comissions.  

Aquestes estan formades per 
persones de la Junta Directiva 

de l’AMPA, així com delegats de      
classe i/o 

col·laboradors/voluntaris 
AMPA. 

Aquestes duen a terme el 
treball específic de 

cadascuna de les activitats 
o accions que l’AMPA 

organitza. 

Escola – AMPA treballen 
sempre conjuntament amb 

ells en les qüestions que             
així o requereixin. 



2. COM FUNCIONEM? COMISSIONS.  
▪Actualment, les Comissions són les següents: 

Aspectes legals. 

Comunicació.

Coordinació activitats famílies-
Escola (Tallers, Xerrades, …)

Nadal (loteria, polvorons 
ESO,…)

Festa final de curs i sopar 
popular

Llibres socialitzats.

Sant Jordi. 

Sortides
Pujada Montserrat Escoles 

Vedruna Sabadell.

Comiat de 4t ESO.

Altres puntuals: 

• Projectes millora pati 
escolar.

• Polseres solidàries 
ESCOLA 
CARDIOPROTEGIDA 
(desfibril·lador)



3. ACTIVITATS AMPA.
▪ XERRADES per a alumnes i famílies.

▪ ACTIVITATS PER A PARES I MARES: Tallers varis, Zumba, futbol pares/mares,...

▪ COL.LABORACIONS ACTIVITATS ESCOLA : Castanyada infantil,  

Campanyes Solidàries, Diada sta. Joaquima de Vedruna, ... 

▪ SANT JORDI (Venda de llibres) 

▪PUJADA A MONTSERRAT  

Escoles Vedruna Sabadell. 

▪ SORTIDES: Sortida Tardor (Parc Trenet) 

Pessebre Vivent Corbera, 

Sortida Primavera (Sorpresa!!)

▪ COMIAT DE 4T D’ESO.

▪Organització FESTA FINAL CURS I SOPAR DE GERMANOR. 



3. ACTIVITATS AMPA.
▪ALTRES ACTIVITATS PUNTUALS: 

• Projecte DESFIBRIL.LADOR (Venda de POLSERES SOLIDÀRIES, la 

col·laboració de les famílies va fer possible la col·locació 

desfibril·lador i formació de personal i pares de l’escola) Curs 16-

17). 

• Aparell “anti-atragantamiento”:  aportació d’una família de 

l’escola va sufragar la despesa que l’AMPA tenia programada.

• Finançament i gestió de millora “sorral”  i PATI INFANTIL

(Nadal’16)

• Col·laboració finançament estufes PESSEBRE VIVENT ( Nadal’17)

• Finançament rètols informatius patis escolars. 



4. NOUS PROJECTES AMPA 
S’inicia nova Junta, però l’equip de l’AMPA dona continuïtat a les activitats que tradicionalment duu a 
terme l’AMPA, tot i recollint propostes de millora i projectes nous que ja es troben en marxa. Entre ells 
destaquem: 

CARNET SOCI AMPA: cada família sòcia de l’AMPA disposarà d’un 
carnet que proporcionarà beneficis: 

• Participació en projectes actuals o futurs que siguin susceptibles de 
descomptes i/o participació de socis.

• Descomptes en activitats AMPA que suposin algun cost  afegit (tallers, 
xerrades, activitats, sortides, …) 

• Descomptes en comerços del barri : llibreria, estètica, material llar i/o 
ferreteria, … 

• (pendent tancar acords, s’informarà en breu). 



4. NOUS PROJECTES AMPA. 

PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE 
LLIBRES: proposta del projecte i 
col·laboració amb l’Escola en la 

posada en marxa de la 
socialització de llibres. 

Proposta posada en marxa 
col·laboració Projecte 

DONACIÓ DE MEDUL.LA 
ÒSSIA, ja dut a terme en altres 

Escoles Vedruna. 

Elaboració 
QÜESTIONARI DE 
SATISFACCIÓ, amb 
l’interès de sempre 

escoltar i estar a prop 
de les famílies. 



CONTACTA AMB L’AMPA

A través dels delegats de classe als grups de whatsapp, o bé, al
CORREU ELECTRÒNIC:

i segueix-nos a la plataforma de l’escola

o al Twitter: @AmpaImmaculada


