
QUI SOM I EN QUIN CÀRREC ENS PRESENTEM 

Barbara Nouailles mare de l’Eva (1r) com a PRESIDENTA 
Cesca Famadas mare de la Martina (2n) i en Roger (1r B) com a VICEPRESIDENTA 
Marta Àlvarez mare de l’Anna (3rESO), en Bernat (1rESO) i l’Arnau (4rt) com a TRESORERA 
Glòria Vellvé mare d’en Martí (4rt) i la Berta (2n) com a SECRETÀRIA 

 

 
 
Actualment totes quatre estem treballant, tan en el sector públic com a l’empresa privada i 
tenim àmplia experiència en gestió i coordinació.  

La Bàrbara va formar part de la junta de l’AMPA de l’Escola Bressol el Bosquet i la Marta va ser 
tresorera de l’AMPA de l’Escola l’Aixernador. 

Durant els dos darrers cursos (2017 al 2019) hem representat a la Junta de l’AMPA de l’Escola 
d’Argentona (la Marta s’incorpora enguany a l’equip) i hem anat adquirint durant aquest temps 
el coneixement i l’experiència necessaris per a formar part de la Junta. 
 

Per nosaltres l’AMPA és: 

● La millor oportunitat que tenim les famílies per a participar en el projecte educatiu de 
l’escola.  

● Ens facilita un canal de comunicació directe entre les famílies i l’escola, és un nexe d’unió 
escola i famílies. 

● Ens permet organitzar i coordinar tot un conjunt de serveis complementaris a l’escola 
(extraescolars, casals, acollides, servei de menjador...). 

● És la millor representació de les famílies de l’Escola d’Argentona davant la comunitat 
educativa d’Argentona. 

 

Perquè ens presentem? 

Principalment perquè volem participar i treballar, juntament amb la direcció de l’escola i amb 
totes les famílies, per a que la nostra escola sigui una escola acollidora, participativa i on hi siguin 
presents els valors de la igualtat i la sostenibilitat.  

Perquè tal i com ja hem anat fent al llarg dels darrers dos cursos volem recollir les inquietuds i 
les propostes de les famílies de l’escola, treballar-les, plantejar nous projectes i portar a terme 
les accions per a complir-los.  

Perquè cada dia siguem més les famílies que participem activament a l’AMPA, ja sigui formant 
part de les diferents comissions, assistint a les assemblees mensuals, donant suport a les 
activitats, organitzant la festa de l’escola. 

I tot això no és possible sinó hi ha una direcció i coordinació responsable i ferma que treballi per 
a complir amb tots els objectius proposats. 



 

Quins són els nostres objectius? 

 
Pel que fa al servei de menjador: 

● Continuar treballant en la reforma integral de la cuina, aquest mes de setembre ja s’ha 
instal·lat un forn, una campana i uns fogons nous. 

● Potenciar que els menús siguin equilibrats i saludables, amb productes ecològics i de 
proximitat 

● Vetllar perquè el menjador sigui un espai tranquil, lliure de conflictes i on es respectin 
les normes de convivència. 

 
Pel que fa a les extraescolars:  

● Promoure la inclusió de noves activitats extraescolars de interès per a les famílies, 
principalment aquelles que no s'ofereixin actualment al poble, per tal d'enriquir el 
ventall opcions i cobrir, dintre del possible, tots els interessos i habilitats dels infants. 

● Garantir que les empreses que porten a terme les extraescolars compleixen la legalitat 
vigent (assegurances, certificat de menors, contractes dels treballadors). 

● Coordinar les extraescolars amb les altres escoles del poble. 
 
Escola verda i solidària : 

● Continuar treballant amb el projecte de caixes nius. 

● Aconseguir el compostatge de totes les restes orgàniques de l’escola. 

● Continuar formant part del comitè ambiental de l’escola per continuar treballant per 
l’eficiència energètica, la reducció i la reutilització de residus a l’escola. 

● Continuar formant part de la brigada de l’hort. 

● Continuar organitzant la recollida d’aliments, de roba, de joguines. 

● Organització d’activitats solidàries per col·laborar amb diferents ONG 

● Treballar conjuntament amb l'escola per tal d'incorporar els projectes solidaris de 
l'AMPA a l'aula i així inculcar a les nostres filles i fills consciència social. 

 
Continuar amb: 

● La difusió de la nostra tasca com a AMPA i promoure a que més famílies es sumin a 
participar activament. 

● La gestió per a la reutilització dels llibres de text. 

● Suport econòmic a l’escola en les activitats que ja s’estan portant a terme: banda bufera, 
piscina, ceràmica, activitats fora de l’escola. 

● La gestió del servei d’acollida del matí i de la tarda i durant les reunions d'AMPA i escola 

● Organització d’activitats per la cohesió de les famílies: sortides /excursions per entorns 
propers, organització de xerrades i tallers, colla de gegants. 

● La gestió dels casals juntament amb la Federació de la Xarxa d’AMPES d’Argentona  

● La creació de noves comissions dintre de l'AMPA per treballar temes i àrees que fins 
ara no hem cobert quan es detecti la necessitat (tal i com fa 2 cursos es va crear la 
comissió de solidaritat i la comissió de la festa de l’escola). 

● Aprovar en assemblea un pressupost anual per a la colla de gegants de l’escola per tal 
de portar a terme les activitats. 

● Promoure mitjançant activitats familiars i escolars el coneixement dels gegants de 
l’escola: la Merlina, la Pepeta i en Martí. 


