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Què és l’AMPA?
L’AMPA som un grup de mares i pares de l’escola que, 
voluntàriament, col·laborem en l’organització de diverses 
activitats de l’escola. Esperem que, ben aviat, puguem deixar 
enrere el nom d’AMPA i puguem passar a ser AFA, Associació 
de Famílies d’Alumnes, perquè tots els tipus de famílies hi som 
benvingudes!

L’AMPA som les MARES, els PARES, de l’escola, per tant, 
l’AMPA som tots!!

Com a AMPA, organitzem activitats molt diverses!

Organitzem les activitats 
extraescolars que s’ofereixen a 

l’escola.

Tenim un membre representant 
al Consell Escolar de l’Escola.

Col·laborem en festes de l’escola 
com la castanyada, la festa de Nadal, 

la xocolatada solidària… 

Gestionem el servei de menjador.



Organitzem altres activitats per 
col·laborar en el manteniment del 
centre, per exemple, la jornada de 

Bob el Manetes. 

Promovem activitats 
per recollir diners i invertir-los 
en material per als alumnes. 

Així, organitzem la venda
de loteria per nadal; 

el mercat de nadal, en què venem 
joguines de segona mà; 

la venda de llibres per Sant Jordi 
i la festa de final de curs, amb la ja 

tradicional quina.

Som presents a les reunions d’AMPAs 
de l’Ajuntament de Vic per decidir 
sobre els temes que ens afecten.

Som socis de la Federació d’AMPAs 
de Catalunya (FAPAC).

Gestionem els serveis d’acollida 
matinal i de tarda. 

Contractem monitores de 
reforç durant el perídode 

d’adaptació dels infants de P3 
i per acompanyar els infants a 

natació, durant les reunions 
d’inici de curs... Donem suport 
a la gestió de material escolar. 



Qui som?
Som gent de tots els cursos, amb interessos molt diferents, 
que ens hem conegut gràcies a l’AMPA. Cadascú de nosaltres 
hi aporta el seu granet de sorra.

Què fa cadascú de nosaltres?
Cada membre de l’AMPA hi aporta el que bonament pot. 
Cadascú de nosaltres decidim en què podem ajudar i de 
quina manera. 

Com ens organitzem?
L’AMPA consta d’una junta, formada pel president/a, 
secretari/ària, tresorer/a. La resta de membres ens 
organitzem en comissions: d’extraescolars, de menjador, de 
loteria, de pati, de comunicació… Així, el funcionament és més 
àgil i no tothom fa de tot.

Quan ens reunim?
Sempre ens reunim l’últim dilluns de cada mes. Cada reunió 
sol durar una hora i mitja aproximadament. Si un dia algú no 
pot assistir-hi, no passa res!

Per què ets necessari o necessària?
A l’AMPA sempre hi falta gent i les idees i propostes noves 
sempre són benvingudes! Per tant, et necessitem per tenir 
presents totes les realitats de l’escola. 

Quin grau de compromís se’m demana?
Tu decideixes el grau en què et vols implicar en el projecte de 
l’AMPA. Si només vols col·laborar puntualment en 
l’organització d’alguna festa, t’incloem en el grup d’Amics de 
l’AMPA i et demanarem ajuda ocasionalment. Si vols venir 
cada mes a les reunions i formar part activa d’una comissió, 
t’esperem l’últim dilluns de mes a la reunió o contacta amb 
nosaltres per correu electrònic (ampasalarich@gmail.com)
o xarxes socials.

Et necessitem! Entra a formar part de l’AMPA!


