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Qui som? 

Associació de pares i mares que 

contribueixen de manera personal i/o 

econòmica a les activitats que es realitzen al 

centres educatiu. 
 

 



Què fem? 
1.-  Mantenir-nos informats i actualitzats sobre la normativa en matèria 

d'educació i escoltar les propostes educatives que presententa el centre 

respecte tot allò que té a veure amb l'ensenyament dels nostres fills. 

 

2.- Administrar i gestionar els recursos econòmics dels associats a l'AMPA. 

 

3.- Ser fil conductor amb la Direcció del centre per tal de transmetre les 

inquietuds i/o iniciatives que es puguin generar pels pares i mares de l’escola.. 

 

4.- Dinamitzar i promoure activitats al centre educatiu (festes, xerrades, 

cooperar en les activitats educatives que es generen al centre..) 

 

5.- Valorar les propostes presentades per l’escola sobre les millores  de les 

instal·lacions o nou mobiliari (cistelles de basket, llibres, ordinadors etc) i 

col·laborar, si s’escau. 
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Com funcionen? 



Amb caràcter voluntari: 
 

* Formar part de la Junta.  

* Participar al Consell Escolar. (1 plaça assignada junta 

AMPA i 4 pares 

* Col·laborar en esdeveniments concrets. 

* Assistir a les Assemblees per tal de conèixer tots aquells 

aspectes en els que col·laborar l’AMPA així com el punt de 

trobada per l’intercanvi d’opinions i valoracions.  
 

 
Com es pot formar part? 

 



Perquè fer-se soci? 

 

Com més membres siguem, més recursos tant humans 

com econòmics disposarem i més activitats podrem 

organitzar, però principalment  perquè com a pares també 

he de poder expressar les nostres opinions a 

l’ensenyament que s’imparteix a l’escola dels nostres fills. 

 

L’AMPA proporciona aquesta figura d’acompanyament i 

canalitzar totes aquelles inquietuds que de forma 

majoritària puguin sorgir durant el curs escolar. 



On i quan ens podeu 

trobar 

Presencialment:  
 

 Dimecres de 16.00h a 17.00h 
 

Via telemàtica : 
 

ampa@bellvitge.escolateresiana.com 
 
(per qualsevol dubte, inquietuds, opinions 
etc) 



Comissió Formació Pares 



Què fem? 
 

* Resoldre dubtes i/o donar suport a aquells pares que 

puguin tenir dubtes sobre aspectes referent al sistema 

educatiu implantat a l’escola, projectes, participació 

concursos o bé buscar els recursos necessaris per a 

resolució de conflictes. Sempre amb una estreta 

col·laboració a el centre. 
 

Com ho fem? 

* Organitzem xerrades i cursos adreçats a pares i mares 

sobre aquells aspectes que puguin despertar certes 

inquietuds.   



Què temes tractem? 

* Promoure el model d’educació de la intel·ligència  

emocional. 

* Aprendre a educar persones per tolerar la  frustració. 

* Educar en autonomia i corresponsabilitat. 

* Estar al dia amb les eines digitals. 

* Aprendre a pensar en positiu. 



Comissió Plataforma 

Eduquem 



Què és “Eduquem”? 

Eduquem és una plataforma integral de gestió col·legial i 

educativa que funciona a través de web i que pretén donar 

solució a tots els processos organitzatius i comunicatius 

que es donen en el dia a dia d'un centre educatiu. 



Què fem? 

* Donem suport a les famílies en l'ús correcte i eficient de 

la plataforma Eduquem 

Com ho fem? 

* Assessorem i ajudem a les famílies per resoldre tots els 
dubtes que tinguin i si es tracta d'un dubte general de 
diverses famílies, organitzem una reunió per donar la 

major cobertura possible. 



Comissió Festes 



 

Integrem i apropem a les famílies a 

l'escola realitzant diferents tallers i 

activitats lúdiques, recreatives i 

festives, com la Castanyada, 

Carnestoltes, Sant Jordi, fi de curs.  
 
 

Què fem? 



Taller de Carnestoltes 
Va ser el primer taller del curs 

2017- 2018 
 

Fem les nostres disfresses 

en família.  



Tallers de Sant Jordi 
 Un Drac porta principal i 

d'infantil 

 

Venda de llibres i 

roses  



Comissió 

Comunicació 



 

Durant el 2017 es va treballar per adaptar, millorar i donar 

transparència a tota aquella informació d'interès comú 

(formularis, documentació general etc) i adaptar la web a una 

imatge moderna i actualitzada.  
 

Web Ampa (https://ampaenricdosso.weebly.com/)  
 



Què continuarem fent? 

•Anar incorporant material que sigui de profit  per als 

pares i que faciliti la comunicació amb l’escola.  
 

•Publicar tota aquella informació que pot ser 

interessant o rellevant pels pares. 
 

•Mantenir informats als pares de tot el que s’estigui 

treballant tant a nivell de comissions com del centre 

(cursos previstos, calendari ). 
 

 

 

 



Important! 

•Previsió d’Assemblea d’AMPA (primer trimestre 2018)   

on es tractaran aspectes rellevants com: 

- Econòmics 

-Valoració de les activitats fetes i les previstes 

-Renovació dels representants de l’AMPA al Consell 

Escolar 
 

TENIU VEU I VOT A LA PRESSA DE  

 DECISIONS  


