
Per què és important
participar
a l’AMPA?



L’Associació de Mares i Pares de la Torre 
de la Llebre és una associació sense 

afany de lucre que treballa en benefici 
dels infants de l’escola. Prenent un 

paper actiu a l’escola dels nostres fills i 
filles, els hi ajudem a millorar la seva 
experiència educativa i a ser millors 

persones.
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Per què és bo
participar-hi?

Tenim 10 raons que ho expliquen



1

Quan pares i mares s’impliquen a l’escola, els seus fills
milloren la conducta i el rendiment. 

És bo pels teus fills
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Les escoles depenen cada cop més de la participació de les 
famílies. L’AMPA és responsable de tasques de suport i 
atenció molt importants a nivell educatiu i administratiu 
com el suport econòmic, gestió del menjador, activitats 
extraescolars, manteniment i equipament, etc.

És important per l’escola



3

No hi ha millor manera de saber què està passant a l’escola 
que participant de l’AMPA. Tindràs informació sobre 
decisions i canvis importants i podràs conèixer els 
administradors i educadors d’una manera més propera i 
familiar. 

Estaràs connectat
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Qualsevol tasca que facis a l’AMPA et donarà l’oportunitat 
de estar connectat amb un grup de mares i pares que tenen 
el mateix objectiu comú: millorar l’escola dels seus fills i 
filles

Seràs part d’una xarxa



5

Participant com a voluntari, aprofitaràs les teves habilitats 
per una causa noble, amb l’objectiu de crear el millor 
ambient educatiu possible pels nostres fills i filles.

Faràs coses importants



6

Ajudaràs a planificar activitats divertides per a tota la 
família. 

És divertit!



7

Ensenyaràs als teus fills i filles que la seva educació és molt 
important per a tu. Et veuran adoptar la actitud necessària 
per millorar la seva educació i la dels seus iguals. 
Segurament, un dia ells faran el mateix.

Seràs un model a seguir



8

Amb el pagament de les quotes corresponents, ajudaràs a 
desenvolupar totes les activitats de l’AMPA i altres 
projectes que proposi l’escola.

Ajudaràs amb el finançament
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Hi ha moltes maneres de participar amb flexibilitat, 
col·laborant per projectes o en comissions, en funció de 
l'horari que et vagi millor.

És flexible



10

La teva opinió i la teva veu són importants! Amb les teves 
idees pots ajudar a millorar la qualitat de l’educació dels 
teus fills. Veuràs com somriuen i sabràs que tu ho has fet 
possible. 

És obert a tothom



No cal que facis de la teva col·laboració una feina a temps 
complet perquè tingui més valor. Ajudar de tant en tant i 
participar de les activitats que fa l’AMPA és el més 
important! Si ensenyes als teus fills quant valores la seva 
educació, ells també la valoraran. 

Conclusió



Com ens
organitzem?

Fem AMPA entre tots!



Tots fem l’AMPA
▸ Els socis i sòcies que contribueixen amb el pagament 

de les quotes

▸ Les persones que col·laboren més activament en 
comissions de treball o activitats puntuals

▸ Les persones que, rotatòriament, van ocupant diferents 
responsabilitats a la Junta Directiva



Què fem?
Alguns exemples



▸ Participació al Consell Escolar

▸ Representació de les families davant la direcció

▸ Gestió i administració del servei de menjador

▸ Gestió de les activitats extraescolars

▸ Monitora del servei de biblioteca als migdies

▸ Manteniment i compra de material i equipament
necessari per l’escola

▸ Altres activitats: colònies per a famílies, festa de la 
primavera, jornada de bricolatge, sopar de fi de curs, etc

Activitats de l’AMPA



GRàCIES!
En vols saber més?

Vista el nostre bloc:

▸ www.ampatorrellebre.com

O escriu a:
▸ ampatorrellebre@gmail.com


