
PROPOSTA DE CANDIDATURA PER LA NOVA JUNTA D’AMPA

 

 

Som un grup de mares que fa anys que participem activament de l’AMPA (de la nostra escola 

d’altres per on hem passat, incloent escola bressol

nucli de junta d’AMPA, de la Colla gegantera o 

on ha calgut la participació de pares i mares.

ensenyament secundari. 

 

Una de les nostres motivacions principals

amb pagar la quota d’AMPA, sinó que cal implicar

arribar les seves opinions a través dels delegats

de les diferents comissions (ja

en les reunions mensuals de l’AMPA

una proposta, una idea, un neguit

plural, podrà tenir en compte més punts de vista i podrà representar millor la diversitat que 

existeix en una escola tan gran com la nostra.

 

Volem continuar treballant en els projectes iniciats p

serveis que s’han vist que són 

el mateix: ajudar els nostres infants

un espai que ofereixi les millors possibilitats

  

 

 

Proposta de nova junta directiva
- Presidenta: EVA MANRIQUE

- Vicepresidenta: SANDRA CORTIJO 

2n ESO i 4t ESO) 

- Tresorera: KATJA LIESKE

- Secretària: MONTSE ALCOLADO

ESO) 

Vocals: 
- CRISTINA VÁZQUEZ (mare de 2n i 6è)

- INGRID GONZÁLEZ (mare de 2n i 

- Tot aquell/a que vulgui continuar o començar a col·laborar

Administrativa: 

- Mantenir contractada la 

PROPOSTA DE CANDIDATURA PER LA NOVA JUNTA D’AMPA
 

 

Som un grup de mares que fa anys que participem activament de l’AMPA (de la nostra escola 

, incloent escola bressol) ja sigui formant part de comissions, del 

nucli de junta d’AMPA, de la Colla gegantera o col·laborant amb l’escola en diferents projectes 

on ha calgut la participació de pares i mares. Tenim fills i filles de diferents edats, alguns ja en 

Una de les nostres motivacions principals és fer veure als pares i mares que no és suficient 

amb pagar la quota d’AMPA, sinó que cal implicar-se i participar de l’AMPA, almenys, fent 

arribar les seves opinions a través dels delegats/des de classe, de les persones que formen part 

ja que, segurament, en tindran alguna a la seva classe)

en les reunions mensuals de l’AMPA o amb un simple correu electrònic. Si tothom que tingui 

neguit, una queixa... la fa arribar a l’AMPA, aquesta podrà ser més 

plural, podrà tenir en compte més punts de vista i podrà representar millor la diversitat que 

existeix en una escola tan gran com la nostra. 

Volem continuar treballant en els projectes iniciats per les juntes d’AMPA anteriors, oferint els 

que són necessaris i iniciar aquells que calgui. L’objectiu sempre ha estat 

el mateix: ajudar els nostres infants a què, juntament amb l’escola, convisquin i 

les millors possibilitats que estiguin en les nostres mans.

directiva: 
EVA MANRIQUE (mare de P3 i 1r ESO) 

SANDRA CORTIJO (mare de P3, 1r,  

KATJA LIESKE (mare de 6è)  

MONTSE ALCOLADO (mare de 2n i 1r 

(mare de 2n i 6è) 

(mare de 2n i 5è) 

Tot aquell/a que vulgui continuar o començar a col·laborar 

Mantenir contractada la ESTHER MARTÍNEZ 

 

PROPOSTA DE CANDIDATURA PER LA NOVA JUNTA D’AMPA 

Som un grup de mares que fa anys que participem activament de l’AMPA (de la nostra escola i 

) ja sigui formant part de comissions, del 

amb l’escola en diferents projectes 

Tenim fills i filles de diferents edats, alguns ja en 

eure als pares i mares que no és suficient 

se i participar de l’AMPA, almenys, fent 

les persones que formen part 

en tindran alguna a la seva classe), participant 

o amb un simple correu electrònic. Si tothom que tingui 

una queixa... la fa arribar a l’AMPA, aquesta podrà ser més 

plural, podrà tenir en compte més punts de vista i podrà representar millor la diversitat que 

d’AMPA anteriors, oferint els 

necessaris i iniciar aquells que calgui. L’objectiu sempre ha estat 

convisquin i aprenguin en 

. 

 



DECLARACIÓ 
 

- Objectiu principal: ajudar els nostres infants

aprenguin en un entorn que ofereixi les millors possibilitats que estiguin en les nostres mans

- Projecte Banda Bufera: promocionar 

Recordem que ho paguem entre Ajuntament, pares i mares i l’AMPA (

inversió anual important). 

- Menjador: continuar en la línia de menjador ecològic i de proximitat i vetllar pel bon 

funcionament del monitoratge, amb l’aplicació de les NOF i del projecte de lleure a migdia que 

van oferir. 

- Infraestructures: vetllar per la reforma integral de la cuina, pendent ara que s’han renovat alguns 

electrodomèstics. 

- Cooperació amb escola i Ajuntam

participa l’AMPA (piscina, ceràmica i Banda Bufera) i els 

nenes realitzant activitats fora de l’horari lectiu (tallers, sortides...) relacionades amb la

l’ecologia. 

- Extraescolars: promocionar millor 

Treballar amb les altres AMPA 

que sigui més viable la idea de ten

- Dinamització de famílies: amb l’objectiu de compartir moments, conèixer millor famílies d’altres 

cursos, fer “escola”, volem organitzar

festes del poble i convidar-les a acompanyar o formar part de la 

- Xarxa d’AMPAS del poble: continu

Federació que integra les AMPA d’Argentona i hi ha projectes comuns com el de les 

als casals d’estiu. 

- Activitats solidàries: continuar

recollida de roba i aliments, participació amb els gegants a festes solidàries, p

ha la possibilitat de donar el sobrant de menjar preparat i no servit als

socials... 

- Projectes pendents: com el 

aprofitar millor aquest espai i que sigui més segur

- Millorar la transparència de l’AMPA

de totes aquelles que en formen part pel fet de pagar la quota anual. 

reunions en les que participa l

 

 

Volem 

d’opinions de totes les famílies de l’escola.

Per això, ENS CAL SENTIR LES VOSTRES VEUS 

i us convidem a 

les diferents comissions de l’AMPA

i,

L’AMPA LA FEM ENTRE TOTS

DECLARACIÓ D’INTENCIONS DE LA CANDIDATURA

judar els nostres infants a què, juntament amb l’escola, convisquin i 

que ofereixi les millors possibilitats que estiguin en les nostres mans

romocionar millor entre pares i mares els resultats del

Recordem que ho paguem entre Ajuntament, pares i mares i l’AMPA (per la que 

ontinuar en la línia de menjador ecològic i de proximitat i vetllar pel bon 

funcionament del monitoratge, amb l’aplicació de les NOF i del projecte de lleure a migdia que 

etllar per la reforma integral de la cuina, pendent ara que s’han renovat alguns 

Cooperació amb escola i Ajuntament: treballar amb l’escola i l’Ajuntament en els projectes 

participa l’AMPA (piscina, ceràmica i Banda Bufera) i els d’Escola Verda, implicant més els nens i 

nenes realitzant activitats fora de l’horari lectiu (tallers, sortides...) relacionades amb la

millor les que tenim i oferir algunes més demandades per les 

Treballar amb les altres AMPA del poble de cara a crear un servei de recollida entre escoles

que sigui més viable la idea de tenir extraescolars compartides entre les AMPA

amb l’objectiu de compartir moments, conèixer millor famílies d’altres 

organitzar sortides familiars de diverses temàtiques

s a acompanyar o formar part de la Colla Gegantera

ontinuar participant activament, ara que a més a més s’ha format la 

Federació que integra les AMPA d’Argentona i hi ha projectes comuns com el de les 

continuar promocionant i organitzant activitats solidàries com 

, participació amb els gegants a festes solidàries, p

la possibilitat de donar el sobrant de menjar preparat i no servit als infants a ONG o menjadors 

com el del pati de sorra gran, el “de les columnes”... què podem fer per 

aquest espai i que sigui més segur? 

Millorar la transparència de l’AMPA: de cara a les famílies que participen activament però també 

de totes aquelles que en formen part pel fet de pagar la quota anual. Fer públic un resum de les 

en les que participa l’AMPA i de les activitats mensuals realitzades pot ser un mitjà.

Volem REPRESENTAR la DIVERSITAT 

d’opinions de totes les famílies de l’escola.

ENS CAL SENTIR LES VOSTRES VEUS 

i us convidem a PARTICIPAR en

es diferents comissions de l’AMPA

i, també, a dir la vostra. 

L’AMPA LA FEM ENTRE TOTS I TOTES
    

Argentona, oc

D’INTENCIONS DE LA CANDIDATURA  

a què, juntament amb l’escola, convisquin i 

que ofereixi les millors possibilitats que estiguin en les nostres mans. 

s resultats del projecte. 

per la que suposa una 

ontinuar en la línia de menjador ecològic i de proximitat i vetllar pel bon 

funcionament del monitoratge, amb l’aplicació de les NOF i del projecte de lleure a migdia que 

etllar per la reforma integral de la cuina, pendent ara que s’han renovat alguns 

reballar amb l’escola i l’Ajuntament en els projectes on 

rda, implicant més els nens i 

nenes realitzant activitats fora de l’horari lectiu (tallers, sortides...) relacionades amb la natura i 

i oferir algunes més demandades per les famílies. 

servei de recollida entre escoles per tal 

ir extraescolars compartides entre les AMPA. 

amb l’objectiu de compartir moments, conèixer millor famílies d’altres 

sortides familiars de diverses temàtiques, participar en les 

Colla Gegantera de l’escola. 

ar participant activament, ara que a més a més s’ha format la 

Federació que integra les AMPA d’Argentona i hi ha projectes comuns com el de les subvencions 

promocionant i organitzant activitats solidàries com xocolatades, 

, participació amb els gegants a festes solidàries, plantejar a Cuina si hi 

infants a ONG o menjadors 

del pati de sorra gran, el “de les columnes”... què podem fer per 

en activament però també 

públic un resum de les 

realitzades pot ser un mitjà. 

DIVERSITAT  

d’opinions de totes les famílies de l’escola. 

ENS CAL SENTIR LES VOSTRES VEUS  

en  

es diferents comissions de l’AMPA 

I TOTES!! 

 

ntona, octubre de 2019 


