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L'AMPA  és l'entitat sense 
afany de lucre que agrupa 
pares i mares de l'escola.

Està reconeguda legalment al 
registre d'associacions i les 
seves funcions són regulades 
per llei per la Generalitat de 
Catalunya.

El seu objectiu fonamental és 
el de contribuir a la millora de 
l'ensenyament que reben els 
nois i les noies de l’escola.

El seu funcionament es basa 
en el diàleg i en la 
col·laboració amb tots els 
sectors de la comunitat 
educativa.

L'AMPA, representa a les 
famílies davant l'Escola i 
col·labora amb el Centre a 
través del Consell Escolar.

Associació de Mares i Pares d'Alumnes
De l’Escola IPSE 

Per què serveix l’AMPA?
És el principal interlocutor per als mestres i per a la 
direcció de l’escola per a tractar els temes que afecten a 
tot el col·lectiu de les famílies.

Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el 
funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius 
d’abast més general.

Administra i gestiona els recursos que aporten els 
associats  en benefici de l’educació dels nostres fills.

Participa en la presa de decisions i en el govern de 
l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del 
Centre.

Pot oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i 
a les necessitats de cada moment (activitats lúdiques i 
culturals, butlletins informatius, xerrades i activitats per a 
pares i mares, ...)

Organitza activitats extraescolars (Piscina, colònies, ...).

L'Escola de Pares, com un espai de formació, informació i 
assessorament.

Participa i organitza actes a la Festa de primavera i a la 
Festa de final de curs. 

L’AMPA CONVIDA

Ens agradaria que acceptéssiu la invitació a participar a totes les 
activitats que l'AMPA organitza.

Com participar-hi:

• Fent-vos socis.
• Assistint a les activitats, actes i reunions que es convoquen.
• Participant a les comissions de treball. 
• Formant part de la Junta Directiva.

La Junta Directiva s’escull democràticament a l'assemblea de socis i fa 
una tasca voluntària i sense afany de lucre que se'n beneficia tothom.


