
 

 

 

AMPA JOAN MARAGALL 

L’AMPA és l’instrument que tenim els pares i les mares per participar d’una forma              
activa i organitzada en la vida de l’escola dels nostres fills. Aquesta associació està              
formada per tots els pares i mares de l’escola. 

Per poder tirar endavant les feines i els projectes l’AMPA disposa d’una Junta i de les                
Comissions de Treball 

● La Junta es renova a l’inici de cada curs escolar, i està formada per un grup                
de mares i pares que participen amb l’única finalitat de contribuir, en la             
mesura que sigui possible, en la millora de la nostra escola.  

Les reunions de la Junta estan obertes a tothom que hi vulgui participar i              
tenen lloc el primer dijous de cada mes a les 21:00 hores a l’escola. 

● Les Comissions són grups de treball on pares i mares es coordinen per             
organitzar activitats i dur a terme tasques que donin suport al projecte de             
l’escola. 

Les comissions són obertes i qualsevol membre de l’AMPA pot formar-ne part.            
Actualment n’hi ha 14 i són les següents:  

● Comissió d’Animació Lectora: grup de pares que en coordinació amb          
l’escola realitzen activitats amb els alumnes amb la finalitat de          
fomentar la lectura. 

● Comissió de Comunicació: encarregada de gestionar la web, el         
Facebook, el Twitter de l'Ampa, així com de donar suport a l'edició de             
la revista electrònica de l'ampa La vaca cega. 

● Comissió de Coordinadores d’AMPAs: nexe d’unió amb la resta         
d’AMPAs d’escoles i instituts de Sant Cugat. 

● Comissió Econòmica: encarregada de les gestions econòmiques de       
l’AMPA 

● Comissió d’Entorn: promou millores per a la seguretat i accessibilitat          
de l'entorn urbà de l'escola. Les seves prioritats són la seguretat dels            
vianants, l'accessibilitat de les persones amb dificultats de mobilitat, la          
netedat de les zones urbanes properes al centre i la millora en            
l'eficiència ecològica de l'espai urbà. 

● Comissió d’Extraescolars i Casals: fa un seguiment, conjuntament        
amb l'empresa Paidos (són els que gestionen el menjador i els casals)            
de les activitats que es necessiten per a l'escola i les propostes que             
ens ofereixen: dates, llocs, preus, activitats, etc. 

● Comissió de la Festa de Fi de Curs: organitza les activitats per la             
festa. Des de la música, la tómbola, activitats esportives, etc. La           
Festa és organitzada cada anys pels pares dels alumnes de 5è amb            
l’ajuda de la comissió. 

● Comissió Intercultural: promou la participació de tota la comunitat         
del centre educatiu en activitats interculturals dins l’escola i el          
municipi: difusió de jocs, contes i cuines del món, cursets d'àrab,           
tallers gratuïts de català, etc.. També ofereix acollida a famílies          
d’alumnes nouvinguts, proporcionant-los suport lingüístic en català i/o        
castellà i suport “tècnic” per entendre millor la vida de l’escola.  

● Comissió de Manteniment: promou activitats de suport pel bon         
manteniment de l’escola.  

● Comissió de Menjador: en coordinació amb l’escola i Paidos,         
l’empresa que gestiona el menjador es revisen el menús i les activitats            
del migdia, per tal de millorar i enriquir el servei i l’atenció que reben els               
nens i nenes durant el temps del migdia. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvacacegamaragall.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLCpPeysca4P2YimPLB2zRs0bwnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvacacegamaragall.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLCpPeysca4P2YimPLB2zRs0bwnA


 

● Comissió del Mercat de Puces: fomenta el reciclatge al barri,          
mitjançant l’organització de dos mercats de puces a l’any al pati de            
l’escola, en que famílies de l’escola conjuntament amb els seus fills           
venen objectes que ja no utilitzen i altres famílies se’n poden           
beneficiar a preus molt assequibles. 

● Comissió de Socialització de Llibres: s'encarrega de la compra i          
distribució dels llibres de text pels nostres alumnes, en coordinació          
amb les mestres dels diferents cicles. La comissió fa possible la           
socialització de llibres, que consisteix en la reutilització dels llibres de           
text durant un nombre d'anys per diferents alumnes de diferents          
cursos, de forma que les famílies només paguen una part del llibre. Així             
s'aprofiten recursos i s'aconsegueix un abaratiment molt significatiu del         
cost anual dels llibres. 

● Comissió Groga: va néixer amb la voluntat de mesurar l’impacte de           
les retallades i amb la voluntat d'organitzar accions conjuntes amb les           
altres escoles de Sant Cugat. 

● Comissió Escola de pares i mares: promou la realització de cursos i            
xerrades per a pares i mares relacionades amb l’educació dels nostres           
fills i filles 

 

Per més informació podeu consultar: 

Web de l'AMPA de l'escola http://ampamaragall.blogspirit.com 
Facebook AMPA http://www.facebook.com/AmpaCEIPJoanMaragallSantCugat 
Twitter de l'Ampa http://twitter.com/AMPAMaragallStQ 
Revista electrònica de l'escola http://vacacegamaragall.wordpress.com 
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