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QUI SOM 

L’AMPA són les sigles de l’Associació de Mares i 

Pares dels Alumnes de l’Escola la Vila, l’escola on 

reben l’educació reglada els nostres fills. Aquesta 

associació està formada per pares i mares que 

creiem prioritari i podem destinar una mica del 

nostre temps per treballar coordinadament amb 

l’escola per tal de millorar-la i ajudar-la. Aquest 

temps és totalment voluntari i desinteressat 

econòmicament.  

Per tal que l’escola i la vida social associada a 

l’escola funcioni correctament cal incloure molts 

aspectes: menjador, escola de mares, gestió dels 

llibres proposats per l’escola, extraescolars, 

eduquem en família, adscripcions, pàgina web, 

Carnaval, final de curs ,... i alguna que altra 

activitat . I aquí és on ens trobareu. Agrupats per 

Comissions, intentem gestionar tan bé com sabem 

aquests temes. I mirem que us arribi la informació 

clara i concisa sobre cada tema. No sempre 

s’aconsegueix  amb el mateix èxit. És molta la feina 

i estaríem encantats/encantades de fer créixer la 

nostra AMPA i cada vegada, sigui més la gent que 

vol i pot implicar-se en alguna comissió.  

TREBALLEM PER L’ESCOLA I AMB L’ESCOLA.  

Aquest curs la Junta de l’AMPA està formada per:  

- PRESIDENTA: Rocio Pleite 

- VICE-PRESIDENTA: Dolors Nevado 

- SECRETÀRIA: Helena Lirio 

- TRESORERA: Teresa Vargas 

 

Vocals: Maria Butinyà, Marta Camps,  Marina 
Caixàs, Sílvia Coll, Joan Descamps, Anna Ferrer, 
Miret Francl, Josep Genover, Magda Llach, Olga 
Montañez, Sonia Parra, Cristina Peracaula, Xavi 
Quer, Imma Sanmartí, Jordi Vila, Lluís Vila i Xavier 
Vilagran.  

VINE A L’ASSEMBLEA 

Dia: 15 de novembre 

Hora: 1a convocatòria: 21.15h / 2a convocatòria:21.30h 

Us convidem a conèixer l’AMPA en l’Assemblea 

General Ordinària oberta a tothom. Es tracta d’una 

reunió general informativa de l’AMPA en la qual es 

fa la valoració del curs i aprovació dels 

pressupostos del curs anterior.  

CARNAVAL 2017 

Si voleu participar en la construcció de la carrossa 
del proper carnaval envieu un correu a 
ampalavila@gmail.com   amb el vostre nom i el 
vostre correu , dient que voleu 
participar en la construcció de 
la carrossa i ens posarem en 
contacte. 



CURS 2016-2017 

Iniciem el curs  amb ganes que tot funcioni i amb 

ganes de millorar la nostra organització interna 

per tal de fer-la més àgil i on les diferents 

comissions duguin la responsabilitat de cada tema.  

Cada comissió funcionarà en silenci i mirarà que 

les coses funcionin. Però hi ha alguna comissió que 

s’ha de fer sentir, que ha de fer parlar i cohesionar 

més l’escola. Des del curs passat, creiem que és un 

tema molt important:  les adscripcions dels 

nostres fills als instituts de Banyoles. Se’ns han 

canviat els centres adscrits per l’escola Baldiri 

Reixac i potser el que és més rellevant és que se’ns 

proposa un model d’institut sobredimensionat 

que estem convençuts que no podem acceptar. I 

per aquest motiu i amb el suport quasi total de la 

resta d’AMPA  del Pla de l’Estany, siguin afectats 

directes o no; hem de sumar forces i aconseguir un 

centre de secundària digne pels nostres filles/fills i 

per Banyoles. Potser a alguns pares ens queda 

lluny la secundària, però és una proposta que 

preveu tenir una vigència de 10 anys, d’aquí la 

importància del seu plantejament inicial.  

A part, volem: 

- Continuar assegurant la qualitat del menjar i la 

gestió correcta del temps de menjador per un 

equip que s’ha guanyat el nostre respecte, així 

com tot el que implica la gestió del servei de 

menjador.  

- Facilitar les comunicacions i la informació amb 

totes les famílies, gràcies a la pàgina web, 

facebook, correu, revista. 

- Ofertar una diversitat d’extraescolars atractiva 

i de qualitat: robòtica, anglès, teatre, ... 

- Assegurar la diversió i la participació en el 

Carnaval i  el sopar de final de curs. 

- Continuar ajudant a alumnes de final de cicle a 

anar a les colònies, per tal que el motiu 

econòmic no sigui motiu d’exclusió de cap 

nen/nena.  

- Participar en l’Eduquem en família, que s’ha 

consolidat a Banyoles gràcies a ser un projecte 

de ciutat que assegura un alt nivell dels 

conferenciants.  

- Millorar el sistema de venda de llibres i 

material.  

- Col·laborar en la inclusió social oferint l’escola 

de mares. L’escola de mares s’ofereix a 

persones que no dominen la nostra llengua i es 

proposa com a objectiu integrar més a les 

famílies interessades en el dia a dia dels seus 

fills a l’escola.  

- Organitzar el VEC (Viatge Esportiu Comarcal) a 

la nostra escola i seguir participant als 

proposats pels altres centres de la comarca, 

junt amb el Consell Esportiu.  

- Continuar fent petites ajudes econòmiques a 

l’escola per a millorar instal·lacions, material, 

... el que es valori més oportú. 

- Coordinar-nos  amb l’escola per tal de defensar 

aquells temes que creiem que s’han de millorar 

a nivell municipal o supramunicipal i afecten a 

les instal·lacions o formació.  

- ... 

Hem intentat explicar tot allò que des de la Junta 

fem amb les aportacions econòmiques fetes amb 

les quotes de l’AMPA, ja que hi ha punts que 

requereixen una despesa econòmica; d’aquí la 

importància que cada vegada més famílies 

acceptin pagar la quota anual de l’AMPA de 30 €, 

de la qual també es beneficiaran en diverses 

propostes com: sopar final de curs, compra de 

material i llibres, ... 

Seguirem en 

contacte i 

tornem a 

animar-vos  a 

formar part de 

la Junta AMPA, 

encara que 

sigui en 

col·laboracions 

puntuals!!!! 

RECORDEU QUE 

ENS TROBEM EL 

PRIMER DIMARTS 

DE CADA MES A LA 

BIBLIOTECA DE L’ESCOLA A LES 21:15H. 

Gràcies    AMPA La Vila 

https://ampalavila.wordpress.com 

Facebook: AMPA LA VILA 


