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Que és l’AMPA?
• És l’Associació de pares i mares d’alumnes.
• Totes les famílies de l’escola que paguen la quota de l’associació 

formen part de l’AMPA.

Com funciona?
• Es compon per una Junta Directiva que ha de constar com a mínim 

amb els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a.
• La Junta Directiva de l’AMPA Escola Dr. Trueta la conformen:

Com a Presidenta: Yasmina López
Com a Secretària: Núria Tello
Com a Tresorera: Montse Escobar

• L’AMPA ha d’estar representada per un vocal en el Consell Escolar. 
El nostre reoresentant és l’ Iván Morales.
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Com s’organitza?
• La nostra AMPA s’organitza en diferents comissions.
• Cada comissió té com a mínim un vocal i tots aquells col·laboradors 

que es vulguin afegir.
• Les comissions actuals són les següents:

Extraescolars Patis

Menjador Distribució i venda de llibres i material

Acollida Casal d’estiu

Comunicació Socialització

Festes Formació de pares i mares

Carnestoltes Revista
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Yasmina López

Mare de dos fills a l’escola, un a
quart i un altre a sisè.

Des de fa sis anys ha anat
combinant la seva feina amb
diferents tasques a l’AMPA, fins
a dia d’avui en què és la
Presidenta.
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Silvia Carazo

Mare de dos fills. El fill gran ja a
l’Institut i la seva filla a sisè.

Col·laborant des de sempre amb
l’AMPA en diferents comissions, els
últims quatre anys essent la
Presidenta.

Actualment fent el traspàs
d’aquesta comissió.
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Pares d’una nena a P5.

Van començar a col·laborar amb
l’AMPA l’any passat en la comissió
de Carnestoltes.

Aquest any, a més a més, Seran els
pròxims vocals de la comissió de
Menjador.

Vanesa Martinez i Ricard Alcalde 



Cristina Casas

Mare de dos nens. Una filla gran ja
a l’Institut i el seu fill a sisè.

Va començar a col·laborar amb
l’AMPA en la Revista de l’escola,
però ara col·labora a totes les
comissions. Encara que Acollida i la
Revista són les seves tasques
principals.

Actualment fent el traspàs
d’ambdues comissions.
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Montse Escobar

Mare de dues filles: una a l’escola
bressol i l’altre a P5.

Col·laborant amb l’AMPA des que
va arribar a l’escola.

A dia d’avui, Tresorera i pròxima
vocal d’aquesta comissió.
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Javier Fajardo

Pare d’una nena a P5.

Va començar l’any passat
col·laborant amb la comissió de
Comunicació.

Pròximament farà les tasques de
vocal d’aquesta comissió.
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Pepi Benitez

Mare de dos fills: el gran ja a
l’Institut i el petit a cinquè.

A l’AMPA des de fa ja molt de
temps i responsable i impulsora
de la creació del bloc de l’AMPA.

Actualment, vocal d’aquesta
comissió
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Maribel Cera

Mare de dos fills a l’escola, un ja
a l’Institut i el petit a quart.

Des de fa sis anys col·laborant
activament amb l’AMPA i sempre
portant la comissió de Festes.
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Esther Gómez 

Mare d’una nena a P5.

Col·laborant des de l’any passat
en la comissió de Carnestoltes.

Actualment, vocal d’aquesta
comissió
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Sara 

Mare de dues filles: la petita a
l’escola bressol i la gran a P5.

Col·laborant des de l’any passat
en la comissió de Carnestoltes.

Actualment, vocal d’aquesta
comissió

14



Mar Cardila

Mare de dos fills: el gran ja a
l’Institut i el petit a quart.

A l’AMPA des de fa sis anys
col·laborant en diferents
comissions..

Actualment, vocal d’aquesta
comissió
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Núria Tello

Mare de dos fills: el gran ja a
l’Institut i la petita a quart.

Col·laborant a l’AMPA des de fa
sis anys en diferents comissions.

Actualment secretària i vocal del
Casal d’estiu.
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Eva Escobar

Mare de dos fills: La gran ja a
l’Institut i el petit a sisè.

Realitzant diferents tasques a
l’AMPA des de fa més de sis
anys.

Vocal d’aquesta comissió i a dia
d’avui fent el traspàs.
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Iván Morales

Pare d’un nen a P4.

Ha començat aquest any a
col·laborar en la comissió de
Festes.

Representant de l’AMPA en el
Consell Escolar i pròxim vocal
d’aquesta comissió.
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Eva Escobar

Mare de dos fills: La gran ja a
l’Institut i el petit a sisè.

Realitzant diferents tasques a
l’AMPA des de fa més de sis anys.

Vocal d’aquesta comissió. Pendent
de que algú agafi el relleu.
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En que col·labora l’ AMPA a l’ escola?
L’AMPA col·labora amb l’escola organitzant diferents activitats i fent 
aportacions econòmiques perquè aquestes es puguin dur a terme. Exemple 
d’aquestes activitats són:

o Festa Castanyada
o Dia de la fruita (un per trimestre)
o Festa Nadal
o Enghish day
o Acollides reunions de principi de curs
o Dinamitzador esportiu
o Sopar 6è
o Samarretes 6è
o Venda de llibres a Sant Jordi



21

En que col·labora l’ AMPA a l’ escola?
També es fan aportacions econòmiques per la renovació, reparació o compra 
de materials escolars tals com:

o Estructures de psicomotricitat
o Canvi del terra del gimnàs
o Nou material de cuina

Quins són els avantatges de pertànyer a l’AMPA?
o Entrega agenda escolar als nens i nenes de 1er a 6é
o Descomptes en material escolar
o Berenar a la festa de Fi de Curs
o Sopar Fi de Curs de 6é
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I fa alguna cosa més l’AMPA?
Doncs, SÍ:

✓ Tallers de manualitats
✓ Festa de Carnestoltes
✓ Organització de la rua de Carnestoltes
✓ Jornada esportiva
✓ Sopar Dia de la Dona
✓ Festa Fi de Curs extraescolars
✓ Festa Fi de Curs
✓ Berenar benvinguda P3
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Tota ajuda serà benvinguda, ajuda’ns a no deixar aquesta fulla en blanc.

COL·LABOREU AMB NOSALTRES

Correu: ampatrueta@gmail.com

Whatsapp: 644535923

I, llavors, que passaria si no existís l’AMPA?

mailto:ampatrueta@gmail.com



