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Novembre 2020 

A l’octubre de 2020 es va realitzar  
l’assemblea general de membres de l’AMPA 

En aquesta assemblea, es va realitzar... 

 Lectura i aprovació de l’ultima assemblea 
 Aprovació del tancament de comptes del curs 2019-

2020 
 Aprovació dels pressupostos pel curs 2020 – 2021 
 Consultes i tractament de assumptes varis... 

D’altra banda, i seguint l’establert en els propis estatuts de l’associació, es 
va procedir a la votació d’elecció de la nova Junta de l’AMPA 

ens coneixeu? 

Recordeu que la 
participació és oberta a 

qualsevol associat a 
l’AMPA 



• La Junta de l’AMPA està composta per 6 mares i pares 
d’alumnes de l’escola 

 Està composta per un president, una vicepresidenta, una 
secretària, un vicesecretari, un tresorer i una vicetresorera 

President 
Jordi 

Vicepresidenta 
Anna 

Secretària 
Mar 

Vicesecretari 
Jose 

Tresorer 
Ricard 

Vicetresorera 
Ainhoa 

La Junta de l’AMPA 



 La Junta, al llarg de l’any, es reuneix de forma periòdica per 
treballar en les futures accions i presa de decisions. Aquestes 
reunions poden ser... 

1. Reunions de junta, participades pels 6 components 
2. Reunions de mesa, participades per la junta, la direcció 

de l’escola i els representants de les comissions de l’AMPA 

Però.... 
 

Per a què serveix l’AMPA? 

La Junta de l’AMPA 

 A més, en l'exercici de les seves funcions, durant tot l’any la Junta, 
realitza un treball continu en: la cerca de nous projectes de tot caire, la 
comunicació amb les famílies i l’escola, la cerca de millores possibles ja 
sigui en infraestructures i/o en la interrelació família/escola així com 
atenent qualsevol comunicació dels propis associats i mantenint al dia els 
comptes vetllant per una òptima gestió econòmica per tal que aquesta 
reverteixi en les famílies associades i/o en la escola. 



Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els 
pares en escollir-ho per escolaritzar els seus fills. 
 
Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les 
iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i 
sociocultural dels pares i mares. 
 
Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i 
afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa. 
 
Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure 
la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del 
seu professorat. 
 
Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels fills, mitjançant beques i ajuts. 
 
Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills. 
 
Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions 
corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats. 

 
Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats 
extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la 
direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables. 
 
Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin 
possibilitats de convivència i de germanor. 

 

Alguns dels objectius de l’AMPA... 

Per tot això en aquest any tan diferent a l’AMPA hem fet... 



Desembre 2020 

En un any escolar tant 
diferent, a la Junta de 

l’AMPA ens vàrem proposar 
augmentar l’esperit 

nadalenc per tal de portar el 
nadal i la il·lusió a totes les 
nenes i nens de la nostra 

escola.... 

Per això, vàrem renovar gran part de la 
decoració nadalenca per tal que lluïs el 
millor possible i vàrem decorar nous 

racons de l’escola per tal que tot 
l’alumnat en gaudís de la decoració 



Desembre 2020 

La comissió social va dur a 
terme la rifa de nadal, tenint 
com a premi una magnifica 
panera. Cada alumne va rebre 
un sobre per participar-hi el 
qual, contenia un petit 
obsequi...  

Des de l’AMPA volem agrair la 
gran participació de totes les 
famílies atès que l’import íntegre 
recollit, va destinat a ajudar a 
aquelles famílies de l’escola que 
mes ho necessiten 



Des de la Junta de l’ÀMPA, no es volia 
perdre una de les tradicions 
nadalenques que aquest any no s’ha 
pogut fer presencialment... 

El concurs de  
POSTALS DE NADAL 

Les postals 
guanyadores van 
composar la 
felicitació de nadal 
de l’escola i van  

rebre un regal per part de l’AMPA 

Desembre 2020 



Desembre 2020 

Els regals dels reis d’orient 
encarregats per l’AMPA va 
arribar a tothom, fins i tot a les 
germanes de l’escola… 

També continuant amb les 
tradicions de Nadal, l’AMPA va 
vendre les participacions a la 
loteria de Nadal. Aquest any, 
el nostre número va ser 
premiat amb la devolució de 
l’import jugat. 



Continuant amb l’esperit de portar el 
millor Nadal possible a l’escola per a 
les nostres nenes i nens, la Junta va 
decidir incrementar “el preu de la 
carta als Reis” fins a un total de 
1000€ per tal que els regals de sa 
majestats, arribessin fins a l’últim 
racó de la escola, des de P3 fins a 4rt 
de l’ESO... 

Desembre 2020 



Saps on trobar-nos? 

@AMPAICH1 

@ampa_ich 

info.ampaich@gmail.com 

ampaich.org 


