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la Tordera  ampa 

 

L’AMPA INSTITUT ESCOLA LA TORDERA – CURS 2014/2015  

 
L’AMPA 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és una entitat sense ànim de lucre que organitza i 

gestiona activitats no lectives dins de l’Escola i  dóna suport a tasques sol·licitades per l’equip directiu 

i docent. 

L’AMPA també és l’organisme que promou la participació dels pares i mares en l’Escola oferint la 

possibilitat de col·laborar en les diferents Comissions que la composen i escoltant l’opinió de tothom 

per tal de representar-los en els diferents òrgans de gestió (reunions periòdiques, Assemblea, Consell 

Escolar, etc.) 

Per poder utilitzar els serveis gestionats per l’AM PA, exceptuant el servei de menjador, cal ser 

soci i efectuar el pagament de la quota anual  que, pel curs 2014/2015 és de 35€ per família . El 

pagament de la quota, així com els serveis de què se’n faci un ús regular, es cobraran per 

domiciliació bancària i el rebut es passarà conjuntament amb el primer rebut de les activitats 

seleccionades (a principis d'octubre). 

Per fer-se soci de l’AMPA cal omplir la butlleta d’inscripció i lliurar-la al despatx de l’AMPA o a la 

bústia (porta d’entrada d’educació infantil). 

 

QUI FORMA L’AMPA 
L’Assemblea general de l’AMPA  

És l’òrgan sobirà de l’associació i està formada per tots els socis de l’AMPA. Té com a funcions 

principals aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes, acordar l’import de la quota de soci, 

aprovar la gestió realitzada per l’òrgan de govern i potenciar la comunicació i el diàleg de les famílies 

en la comunitat educativa. 

Es convoca anualment una Assemblea general ordinària i es poden convocar una o més 

d’extraordinàries si alguns temes ho requereixen. L’Assemblea ordinària es farà a l’octubre o 

novembre; més endavant es farà arribar la convocatòria oportunament. 

 

La Junta Directiva  

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’Associació i està formada per pares i mares voluntaris. La 

seva tasca principal és gestionar els serveis que ofereix l’AMPA i recollir les veus de tots els pares i 

mares de l’Escola per tal que totes les famílies s’hi sentin representades. També manté reunions 

periòdiques amb l’Equip directiu de l’escola per tal de poder treballar conjuntament en els temes que 

així ho requereixin. 

La Junta Directiva de l’AMPA té com a principal objectiu oferir a tota la comunitat educativa diàleg, 

respecte, reconeixement mutu, capacitat per gestionar conflictes, confiança i complicitat, amb la 

finalitat d’aplicar el resultat de l’esforç de tots en benefici dels nostres fills i de l’Escola. 

Les reunions de la Junta són el segon dijous de cad a mes a les 21:30h , en reunions obertes a 

les que poden assistir tots els socis de l’AMPA que ho desitgin.  
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Aquest curs 2014/2015 la Junta Directiva està formada per  pares i mares, entre els càrrecs directius i 

els vocals, i totes les Comissions hi estan representades. Tothom que vulgui formar part de la 

junta serà benvingut ; només cal que us hi poseu en contacte mitjançant els diversos canals 

existents. Els càrrecs actuals de la Junta directiva estan ocupats per: 

President: Ignasi Sànchez (pare de 5è i 3r ESO) 

Secretari: Miguel de la Cruz (pare de 2n i 4t) 

 

Les Comissions de l’AMPA  

 
Per a un millor repartiment de tasques i per poder gaudir de les diverses activitats i de la vida a 

l’escola dels nostres fills, moltes de les activitats que organitza l’AMPA es porten a terme des de les 

comissions. Us animem a participar en alguna de les comissions (podeu fer-ho a través del delegat de 

classe o posant-vos en contacte amb la junta). Les comissions existents actualment són: 

 
Comissió de Menjador escolar . Està integrada per les subcomissions d’Alimentació a l’escola i de 

Cuina. S’encarrega de l’organització d’aquest servei i vetlla pel seu correcte funcionament mitjançant 

reunions periòdiques. Aquesta comissió depèn del Consell Escolar de Centre. 

 

Comissió d’activitats extraescolars . Està integrada per la subcomissió de la Secció d’Esports. 

Coordina les activitats que s’ofereixen fora de l’horari lectiu: Bon Dia, ludoteca i les activitats 

extraescolars de tarda. 

 

Comissió de delegats . Està integrada per una coordinadora i un delegat representant dels pares i 

mares de cada classe, que es nomenat a principi de curs. Aquest delegat és el portaveu de l’aula 

davant la Junta de l’AMPA i facilita la comunicació entre les famílies i aquesta, els docents i l’equip 

directiu. A la vegada és l’encarregat de mantenir informat al col·lectiu de pares. 

 

Comissió de festes .  Fomenta la participació dels pares i mares dins la Comunitat Educativa. 

Col·labora en les activitats festives organitzades per l’Escola i proposa i organitza activitats 

complementàries; activitats culturals i recreatives per a l’esbarjo de tota la família que busquen una 

major sensibilitat per l’educació en general i per la vida escolar del centre. Sortida amb els gegants de 

l’escola, la castanyada, carnestoltes, la Torderada, etc. 

 

Comissió d’Escola Verda . Té la funció de transmetre informació i actuacions ambientals, fer les 

gestions necessàries per a fomentar el respecte al medi i l’adquisició de competències bàsiques en 

relació a l’entorn. És una comissió mixta formada per pares i mares, i docents. També s’encarrega de 

tenir cura de l’hort i del seu manteniment. 

 

Comissió de l’AMPA a Internet . És una comissió creada per poder aprofitar les eines que ens 

ofereix Internet i que ens faciliten les tasques que l’AMPA duu a terme, com informar, crear grups de 

debat i sistemes útils de comunicació entre els socis de l’AMPA. Actualment s’està preparant una 

nova pàgina web que aviat serà operativa.  
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Comissió de Convivència. Des de l’Ajuntament amb el Pla Educatiu d’Entorn es treballa per què les 

famílies estrangeres amb més dificultats amb la llengua, la cultura... tinguin més facilitat a l’hora de 

relacionar-se amb el centre educatiu i amb el seu entorn. Aquesta comissió fa d’enllaç entre els 

diferents col·lectius implicats.   

 

Comissió de Revista . S’encarrega de trobar financiació a la Revista Soroll d’Escola, projecte que 

porten a terme els alumnes de secundària. Amb dues edicions durant el curs. 

 

 

 

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB L’AMPA? 

 
L’AMPA disposa dels següents canals de comunicació per atendre les peticions i suggeriments dels 

seus socis: 

Despatx de l’AMPA : al despatx de l’AMPA hi ha la coordinadora de menjador, l’Ana Sanchez. 

 L’horari d’atenció és de 8:30 a 9h tots els dies lectius, i de 16:00 a 16:30h dimarts, dijous i 

fins a les 17 h els divendres. . El telèfon és: 938 674 616 / 627 318 972.  

L’Ana us atendrà directament o us adreçarà al membre de la Junta que correspongui segons 

el tema que vulgueu tractar. 

Pàgina web  de l’AMPA:  

 www.ampatordera.org  

Correu electrònic: ampa1955@gmail.com 

Bústia de suggeriments  de la porta principal de l’escola (porta d’entrada a educació infantil). 

Delegats i racó dels delegats  de cada classe. Ells passaran la informació al membre de la Junta 

que correspongui. 

Reunions mensuals  de Junta, el segon dijous de cada mes. 

 

 

 

 

 


