
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOVA JUNTA DE L ´AMPA 
 
 Aquest any ha estat un any de canvis per 
la Junta de l´AMPA. Com ja sabeu, la seva 
finalitat és vetllar i  preocupar-se de manera 
coordinada amb l´escola per l´educació dels 
nostres fills i alumnes. En finalitzar el curs 
passat, pares que portaven anys dins de 
l´estructura de l’AMPA han marxat a l’institut. 
Els seus llocs han estat ocupats per altres que 
també tenen molta empenta i ganes de  millorar 
i col.laborar amb una escola que és icona de la 
ciutat i és on els nostres fills han de passar 
moltes hores durant  l´any. 
 
 Per tal de presentar-nos, us farem cinc 
cèntims dels components de  la Nova Junta de 
l´AMPA 2015-2016: 
 
PRESIDENT:  José Manuel Martín Rodriguez.  
VICEPRESIDENT:  Dolors Nevado Ballester. 
TRESORER:  Teresa Vargas Quispe. 
SECRETÀRIA:  Helena Lirio Arias. 
VOCALS:  Xavier Quer, Cristina Percaula, 
Lluís Vila, Maria Butinyà, Joan Descamps, 
Carme Galera, Mar Hereu, Belen Parisi, Rocio 
Pleite, Xevi Vilagran, Imma Sanmartí, Josep 
Genover, Jordi Vila, Dani Coll, Ramón Franch i 
com a darreres incorporacions tenim a Sílvia 
Coll i Olga Montañez. 
 
Tots el pares que formem l´AMPA, treballem 
amb coordinació amb l´Escola buscant el 
benefici de tots els  alumnes, tutors, professors i 
resta de pares tal com indica el Decret 202/1987 
del 19 de Maig de 1987. 
 

  SER SOCI DE L´AMPA 

 
No cal dir, la importància que té la nostra feina 
dins l´Escola: 
 
 

 
 
 
-Fem aportacions de material a l’escola. 
(Llibres, projectors, pissarres tàctils…) 
-Fem carrossa i disfressa de carnestoltes. 
-Organitzem sopar i festa de Final de Curs. 
-Fem descomptes en la venda de llibres al 
principi de curs. 
-Tenim casalet de Bon Dia. 
-Tenim activitats extraescolars. 
-Fem la gestió del servei de menjador. 
-Participem en les xerrades didàctiques 
familiars. (Eduquem en Familia). 
-Participen en el Viatge Esportiu Anual. 
-Fem aportacions extraordinàries a les classes 
per Nadal i pel Tió. 
-Tenim Escola de Mares. 
-Tenim representació de pares al Consell 
Escolar i al Consell Escolar Municipal.  
-Tenim web per facilitar la comunicació entre 
els pares i l´AMPA. 
-Tenim comunicació directe entre els pares i 
l´Escola. 
 

Per tot això i més, és important ser 
soci de L´AMPA. 
 
 La decisió és vostra, però si voleu 
formar part de l ´AMPA us podeu posar en 
contacte amb qualsevol de nosaltres o a través 
de la nostra WEB. No cal que vingueu a les 
reunions mensuals si no podeu. L´AMPA es 
reuneix a l’escola cada primer dimarts de  mes a 
les 21:15 hores. Una altra opció és ser membres 
Voluntaris de l´AMPA . Aquesta opció és pels 
pares que voleu col.laborar però no teniu gaire 
temps. Els Voluntaris són una bossa de gent 
disposada a ajudar en activitats que realitza l 
´AMPA durant tot el curs, com per exemple,  
col.laborar a fer la carrossa de Carnaval, o 
l´Escola de Mares, entre d´altres. No patiu, n’hi 
ha per tothom!   
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 ES L´HORA DEL 

CARNESTOLTES 
 
 Com  ja sabeu, cada any l ´AMPA de la 
Vila participa a la rua de carnestoltes del poble. 
I com cada any us demanem que tots i totes 
participeu i ens ajudeu a fer una de les 
comparses més grosses i més participatives. 
Aquest any el tema de la rua, és “Anuncis de 
Televisió”, així que els Carrossaries- que són 
bastant carrosses-, han pres la decisió d´ 
homenatjar un dels anuncis dels anys 80. No 
patiu, és una marca molt coneguda!. A la nostra 
WEB publicarem l´enllaç de l´anunci per tal 
que tots el recordeu i en el cas dels nens, el 
descobriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Pares, mares i nens de la Vila, us 
necessitem!! I no només a la rua de la tarda, 
sino també a la rua nocturna, que aquest any 
serà molt més curta! Recordeu que el Jurat 
decideix a la nit, i no a la tarda.   
Fem-la Grossa aquest any! 
APUNTAT A LA RUA!!  
Venta de disfresses el dia 23 de gener matí/tarda 
de 10h a 13h i de 16h a 19h.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  WEB I XARXES SOCIALS 
      
     I per acabar, recordeu que us podeu posar en 
contacte amb nosaltres mitjançant la pàgina 
web: 

ampalavila.wordpress.com/com-
fer-se-soci. 
 
Segueix-nos al Facebook-AMPA 
LA VILA 
 
Gràcies per la vostra atenció.  
AMPA LA VILA.  
 


