
 

 

  

Aquest ideari ha nascut fruit de 

dels estatuts renovats de l’AMPA. 

aspectes més aviat “legals”, però que ens faltava escriure i recollir l’esperit 

que ens mou a organitzar activitats i a promoure accions adreçades a les 

famílies. 

Vàrem optar per redactar un document obert que faciliti la revisió quan 

sigui necessari i que no estigui sotmès a 

que suposa un canvi d’estatuts.

 

 

 IDEARI 

Volem participar activament en el procés educatiu dels nostres fills i 

filles juntament amb l’escola, entenent que junts podem ajudar 

que aquesta etapa sigui més positiva i profitosa.

Creiem en una educació de qualitat i 

aquest motiu promourem:

o Complementar les activitats de l’escola.

o La implicació 

o La interrelació entre cursos.

o Afavorir els canals de 

direcció del centre.

o Treballar, des de la mirada crítica, al costat de l’escola.
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Aquest ideari ha nascut fruit de la inquietud sortida arran de la redacció 

dels estatuts renovats de l’AMPA. En aquests vàrem veure que es recolli

“legals”, però que ens faltava escriure i recollir l’esperit 

que ens mou a organitzar activitats i a promoure accions adreçades a les 

optar per redactar un document obert que faciliti la revisió quan 

que no estigui sotmès a haver de realitzar tots els tràmits 

vi d’estatuts. 

Volem participar activament en el procés educatiu dels nostres fills i 

filles juntament amb l’escola, entenent que junts podem ajudar 

que aquesta etapa sigui més positiva i profitosa. 

Creiem en una educació de qualitat i el màxim àmplia possible, i per 

aquest motiu promourem: 

Complementar les activitats de l’escola. 

La implicació de les famílies. 

La interrelació entre cursos. 

Afavorir els canals de participació entre la junta i la 

direcció del centre. 

Treballar, des de la mirada crítica, al costat de l’escola.

Terrassa, 19 de maig de 2016 

la inquietud sortida arran de la redacció 

En aquests vàrem veure que es recollien 

“legals”, però que ens faltava escriure i recollir l’esperit 

que ens mou a organitzar activitats i a promoure accions adreçades a les 

optar per redactar un document obert que faciliti la revisió quan 

haver de realitzar tots els tràmits 

Volem participar activament en el procés educatiu dels nostres fills i 

filles juntament amb l’escola, entenent que junts podem ajudar a 

el màxim àmplia possible, i per 

participació entre la junta i la 

Treballar, des de la mirada crítica, al costat de l’escola. 



o Crear espais de reflexió  

 

Per poder-ho posar en pràctica, fomentarem i seguirem 

treballant la solidaritat, el treball en equip, l’amistat, l’esperit 

crític, el diàleg, el respecte, l’emoció per aprendre per tal 

d’ajudar a formar persones lliures, felices i amb criteri.  

 

 

Per poder-ho desenvolupar tindrem en compte: 

Aspectes “formals” 

✓ Organització de la junta, delegats i comissions 

o La junta, a part dels càrrecs que li pertoquen per 

estatuts, procurarà  acollir el màxim nombre de punts de 

vista per mirar de donar resposta a les diferents 

inquietuds i poder fer front a les situacions que se li 

presentin, així com proposar noves accions, activitats i/o 

comissions o qualsevol altre fórmula que s’aprovi. 

o Els delegats de cadascuna de les classes volen ser un 

element clau en les relacions entre les famílies i un 

canal de comunicació entre les classes, l’escola i 

l’AMPA. Des l’AMPA es promourà que sempre hi hagi 

un mínim d’una mare o pare que representi el conjunt de 

famílies de cada classe. El paper o funcions dels 

delegats estan definits en un document d’ajuda definida 

pels mateixos delegats. 

o Cada comissió està formada per un grup de mares i 

pares amb una inquietud comuna. Aquestes comissions 

organitzen activitats per als alumnes, per als pares i 

mares o per a tota la comunitat educativa de l’escola. 



Aquestes comissions tindran raó de ser sempre i quan hi 

hagi mares i/o pares amb ganes de tirar-les endavant. 

Es podran crear, cancel·lar o re-formular comissions 

sempre i quan no vagin en contra de l’ideari de l’escola 

Tecnos ni dels estatuts de l’AMPA. 

o Es fomentarà que totes les propostes, tant a nivell de 

junta, com de grups de treball o de comissions,  

s’aprovin per consens. Sempre que no hi hagi aquest 

consens ens donarem un temps per poder treballar 

sobre la proposta i d’aquesta manera, assolir una 

proposta final que atengui millor les mirades i 

expectatives de tothom. 

 

✓ La comunicació:  

o L’AMPA entén que la comunicació és bàsica per assolir 

els objectius, i és per això que actualment ens ajudem 

de: 

▪ Les reunions periòdiques obertes a totes les 

famílies. 

▪ Els delegats de cadascuna de les classes que  

participen en la coordinació i  difusió dins del grup 

classe, animant o promovent activitats de grup  i 

reforçant les activitats d’AMPA i d’escola. 

● Actualment, el blog, el News, els correus 

electrònics i el Facebook són canals oberts a 

totes les famílies de l’escola, tot i que també 

fa accessible la informació a qui ho vulgui 

consultar. 



▪ L’AMPA estarà oberta a tots aquells canals que en 

el futur ens ajudin en aquesta comunicació. 

 

 

✓ Des de l’AMPA es mirarà que la relació amb l'escola sempre 

sigui el màxim de fluida, tant per atendre les demandes o 

dubtes que es generin des de l’escola com les que sorgeixin 

dels mateixos pares i mares. La junta de l’AMPA liderarà, 

sempre que sigui necessària, aquesta comunicació. 

 

✓ Des de l’AMPA es mirarà sempre de poder-nos obrir a 

aquelles entitats i organitzacions que ens enriqueixin, ja sigui 

per la seva experiència o per allò que els defineix. Per altra 

banda, aquesta relació serà mútua, és a dir, mirarem d’aportar 

tot allò que des l’AMPA siguem capaços de dur-hi. Actualment 

estem associats a l’AFAEC. 

 

✓ Entenent que aquest ideari vol ser un document viu, obert i 

actual, des de l’AMPA es vetllarà per la seva vigència.  

  


