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L’Ampa pretén ser un reflex de les diferents famílies que formen la 
societat i volem que aquestes se sentin identificades i representades 
a l’escola.
L’organització s’estructura de forma horitzontal, amb la mínima 
jerarquia possible. Els seus membres s’organitzen en grups de treball 
que engloben les diferents comissions des d’on es gestionen 
cadascuna de les activitats que es desenvolupen.
Les nostres prioritats:
● Benestar dels alumnes
● Participar d’una educació inclusiva i respectuosa

Volem una escola participativa, crítica, oberta i sobretot de la que 
tothom se senti orgullós de formar part. Pretenem que tothom 
sàpiga que es fa a l’escola. Treballarem per aconseguir la màxima 
implicació de les famílies.



ESTRUCTURA DE L’AMPA

COMUNICACIÓEXTRAESCOLARS FESTES ACTIVITATS 
FAMILIARS

RELACIONS 
INSTITUCIONALS ECONOMIA

Organitzats en 5 Grups de Treball 
i comissions específiques



Extraescolars

COMISSIONS

Extraescolars

Mar Amayuelas  Olga Bonvehí

Sylvia Pérez   Queralt Menéndez

Contribuir a l’educació integral de l’infant 
mitjançant el lleure educatiu.

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Avaluació i valoració de les extraescolars dutes 
    a terme junt amb l’empresa que ho gestiona.

    Coordinació amb l’empresa per a la 
    planificació del curs vinent.

GESTIÓ D'ACTIVITATS 
EN EL LLEURE

www.vadelleure.cat



Comunicació

COMISSIONS

Comunicació Interna/Externa

Web

Protecció de Dades

Bea TeixeiraAlex Gomez

Santi Oms      Mar Amayuelas

Volem transmetre la gran tasca que fem i 
podem fer entre tots i totes. 

Informem d'allò que es realitza en el dia a dia a 
l’AMPA, i animem a participar a totes les famílies 
de l’escola.

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Definició del pla de comunicació de l’AMPA.       
  
    Activació dels plans d’accions i manteniment 
    dels canals de comunicació.  

    Generació de continguts basats en la 
    comunicació entre els grups de treball.  

    Coordinació de les necessitats de comunicació 
    de l’associació.

    Gestió de la Llei de Protecció de Dades.



Festes

COMISSIONS

Festa fi de curs

Olimpiades (cada 4 anys)

Queralt Menendez     Santi Oms

Sergi Graboleda       Bea Teixeira

Alex Gomez            Olga Bonvehí

La celebració de la festa de final de curs 
és una bona ocasió per a reforçar la 
comunitat educativa, obrint l’escola a les 
famílies i creant un bon clima.

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Organitzar la Festa de final de curs, amb 
    espectacles, tallers i activitats, i la tradicional 
    botifarrada.

    Celebració de les olimpiades cada 4 anys en la 
    que organitzem la participació dels pares. 



Activitats 
Familiars

COMISSIONS

Escola de Pares i Mares

Conferències

Pere Rovira Alex Gomez

Sergi Graboleda Olga Bonvehí

Queralt Menendez

Pretenem enfortir el vincle de les famílies 
amb l’escola, promovent activitats en 
diversos contextos.

Volem oferir la possibilitat d'enriquir-nos 
gràcies a la participació en experiències 
transcendentals pel fet de formar part 
d'una comunitat educativa. 

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Definir les activitats (taller o xerrades) d'interès 
    per a l’Escola de Pares i Mares.

    Cercar temes d'interès per a les famílies.
   
    Cercar i convidar a un expert conferenciant.

  



Relacions 
Institucionals

COMISSIONS

Consell Escolar

Administracions Públiques

Entitats Educatives

Sylvia Pérez (Consell Escolar)

Marta Vila (Ajuntament)

Sergi Graboleda (Busbici)

Donar continuïtat a la coordinació entre 
l'AMPA Escorial i les entitats educatives 
(CCAPAC, Fundació Ampa Vedruna, 
Busbici,...), així com amb les 
administracions públiques (Ajuntament 
de Vic).

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Transmetre informació de forma bidireccional    
    entre les entitats educatives i l'AMPA.      

    Representar l'AMPA en les trobades amb 
    l'Administració pública i amb el Consell Escolar. 

    Cercar i informar de possibles línies de 
    subvenció pública a les quals l'AMPA hi pugui 
    accedir.  

  

  

  



Economia

COMISSIONS

Tresoreria

Marta Vila Santi Oms

Assegurar el sosteniment econòmic de 
l’AMPA.

FUNCIONS / OBJECTIUS

    Confeccionar els pressupostos de l'exercici 
    següent.  

    Presentar el balanç i l'estat de comptes de  
    cada exercici a l'Assemblea General.

    Seguiment de la comptabilitat.  

    Custòdia i control dels recursos de l'associació.  

    Preparar informes econòmics per a la millor 
    presa de decisions de l'AMPA.  

  

  

  

  

  



ESTRUCTURA DE L’AMPA

COMUNICACIÓ
EXTRAESCOLARS

FESTES ACTIVITATS 
FAMILIARS

RELACIONS 
INSTITUCIONALS ECONOMIA

Sylvia Perez
Mar Amayuelas
Olga Bonvehí
Q. Menendez

Bea Teixeira
Alex Gomez
Santi Oms
M. Amayuelas

Bea Teixeira
Alex Gomez
Santi Oms
Q. Menendez
Olga Bonvehí

Alex Gomez
Santi Oms
Pere Rovira
Olga Bonvehí
Q. Menendez

Silvia Perez
Marta Vila
Sergi Graboleda

Marta Vila

Santi Oms

- Extraescolars - Tresoreria- Comunicació 
interna/externa

- Web

- Festa fi de curs

- Olimpiades

- Escola de Pares 
i Mares

- Conferències

- Administracions
 Públiques

- Entitats Educatives

- Consell Escolar
- Protecció de 
Dades



ESTRUCTURA DE L’AMPA

JUNTA AMPA    
   11 membres

Membres de la Junta Directiva

President - Pere Rovira
Vicepresidenta - Sylvia Perez
Tresorera - Marta Vila
Secretària - Mar Amayuelas

Vocals -
Alex Gómez         Sergi Graboleda
Santi Oms Jose Manuel Garcia
Olga Bonvehí           Bea Teixeira
Queralt Menendez



ampa@escorialvic.org

ampa-escorial.blogspot.com

ampa escorial vic

@ampaescorial

@ampa_escorial_vic

https://ampa-escorial.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ampaescorialvic/

