
DE QUINES MANERES HI POTS PARTICIPAR: 

 Fer-te’n Soci que comporta pagar la quota anual per 
família.  

 Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la 
qual es necessitin mares/pares voluntaris. 

 De forma regular, fent-te membre de l’AMPA quan hi 
hagi l’Assemblea General (inici curs). 

 

 

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES: 

Correu electrònic: ampafedacvic@gmail.com 

           

 

 

 

 

 

 

“AMPEJA AMB NOSALTRES !” 

 

QUI SOM: Som un grup de pares i mares de l’Escola que des 

de l’octubre del 2018 formem part de l’AMPA, l’Associació de 

mares i pares dels alumnes del nostre centre educatiu.  

QUÈ FEM :  Fem d’enllaç entre l’Escola i les famílies, 

representant la veu dels pares i mares, per promoure la 

participació i la col·laborar amb les activitats educatives del 

centre, i així contribuir a la millora de la qualitat de 

l’ensenyament que reben els alumnes. 
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COM SOM: Actius, oberts i professionals. Tenim il·lusió i 

ganes per fer servir els nostres coneixements i diversos perfils 

professionals per treballar i aprofundir en les tasques de 

l’AMPA des de les habilitats de cadascú i sense excloure’n 

ningú, ja que tothom pot trobar-hi el seu lloc. Tots els pares i 

mares que vulgueu treballar- hi i en tingueu ganes, sereu molt 

benvinguts!  

 

COM ENS ORGANITZEM: Tenim diferents comissions que 
treballen separadament els grans temes i que després els 
posen en comú per arribar a consensos i prendre decisions.  

 

                      

QUAN ENS TROBEM:  Ens reunim un cop al mes, al vespre, 

per tractar els temes oportuns i anar avançant en els objectius. 

 

QUÈ VOLEM 

 

 IMPLICACIÓ: L’AMPA ha de ser coneguda i 
reconeguda tant per l’activitat que promou com per la 
iniciativa, la capacitat de treball i l’obertura a tota la 
comunitat educativa i molt en especial,a les famílies. 
Volem explicar perquè és tan important l’abonament de 
la quota de l’AMPA per part de totes les famílies. És la 
nostra font d’ingressos i en definitiva, són els nens i 
nenes de l’escola els que se’n beneficien. Volem que 
els pares en formeu part, que tothom hi col·labori, que 
sigui un espai on tothom s’hi senti representat, i que la 
quota anual que pagueu les famílies tingui un retorn 
tangible. 
 

 RELACIÓ AMB L’ESCOLA: Volem col·laborar 
estretament amb l’escola FEDAC Pare Coll Vic perquè 
això ens beneficia a tots i a totes. I contribuir en la 
mesura que sigui possible en els projectes i necessitats 
de l’escola. 

 

 DIFUSIÓ I PROXIMITAT: Tenim la voluntat de donar a 
conèixer tot el que es fa l’AMPA i que la sentiu propera, 
per fer més evident la necessitat que totes les famílies 
de l’escola hi contribueixin. 

 

 AGRAÏMENT: Volem agrair i donar continuïtat a la 
tasca que han desenvolupat les persones que ens han 
precedit i que han dedicat bona part del seu temps lliure 
a treballar per els nostres fills i filles. 

  


