


 

L’AMPA és l’associació, sense ànim de lucre, de famílies d’infants de l’Escola Josep Montserrat.  

Organitzem i gestionem els diferents serveis: menjador, extraescolars, casal d’estiu... 

L’associació dóna veu a les famílies en el Consell Escolar, a més a més d’organitzar jornades de manteniment a 

l’escola, col·laborar en les festes de l’escola, organitzar xerrades educatives, sortides trimestrals, decoració de 

l’escola, campanyes de recaptació de fons per a les colònies i per a millores de l’equipament (polvorons, venda 

de roba i material escolar, etc.), assegurança d’accidents... 

En coordinació constant amb el director de l’escola, ens trobem un cop al mes en junta general per parlar dels 

problemes i necessitats de les famílies a l’escola i poder-hi trobar solucions entre tots.  

Estem en constant contacte amb la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament i en xarxa amb les altres AMPES 

de Mataró i la FAPAC. 

 Totes les famílies poden participar a l’AMPA, en la vida de la nostra escola i en l’educació que reben els nostres 

fills i filles. Tots els pares i mares tenim dret a ser-ne membres, participar en les diferents tasques i assistir a les 

reunions, on es fa el seguiment de les comissions i es recullen reclamacions i suggeriments.  



Les comissions fan possible la gestió, finançamet i promoció d’una sèrie d’activitats que són molt importants, 

com ara:  

· Donar suport a l’alumnat, a les famílies i al professorat.  

· Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa i en el Consell Escolar.  

· Atendre i canalitzar les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions 

escolars, el Consell i les comissions.  

· Gestionar el servei d’acollida i menjador i fer-ne un seguiment.  

· Gestionar i organitzar els serveis complementaris del centre: activitats extraescolars, casal d’estiu i de temporada, així com 

gestió d’activitats durant la jornada intensiva...  

· Adequar i millorar alguns equipaments de l’escola.  

· Administrar els recursos econòmics generats per l’Associació en benefici de tots els alumnes del centre.  

· Buscar recursos encaminats a complementar els ingressos de l’AMPA per tal de que aquesta tingui més capacitat econòmica 

per reinvertir a l’escola  

· Organitzar i col·laborar en les festes de Benvinguda a P3, Castanyada, Festa d’Hivern, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Festa 

final de Curs.  

· Organitzar xerrades de formació adreçada a pares i mares.  

· Suport social. · Vetllar perquè els serveis socials arribin a tots els alumnes que així ho necessitin, coordinant-nos amb l’equip 

directiu.  



Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: ampajosepmontserrat@gmail.com 

Per consultar tota la nostra informació podeu subscriure-us al blog de l’AMPA: 

ampajosepmontserrat.wordpress.com 

Seguir-nos a la pàgina del facebook 

L’AMPA som tots i totes les famílies sòcies de l’associació.  

Està formada per una assemblea i les diferents comissions, la vostra participació és imprescindible! 

Us convidem a participar! 

Les reunions són el primer dilluns de mes a les 16.30h a l’escola 

Presidenta: Maite Espín (4rt) Comunicació, relacions institucionals, comissió serveis menjador, extra-escolars i casals... 

Secretària: Roser Colomer (4rt) Comissió Finançament Colònies i suport social... 

Tresorer: Juliol Masedo (2n) Comissió de Manteniment, Festes... 

Vocals i encarregats de diverses comissions: Montse Rodríguez (1r i 5è), Sara Márquez (2n), Juanma Payero (1r i 5è) Cap de Colla, 

Ricard Agudo (P4 i 4rt) 

ampajospmontserrat.wordpress.com


Ho pots fer de moltes maneres. Solament depèn de la teva disponibilitat i motivacions. Tots tenim capacitats diferents que, si les sumem, ens enriqueixen de manera global. 

1. Pagant de la quota de l’AMPA. 

Pots contribuir econòmicament amb el pagament d'aquesta quota (fer sòcia la teva família) que permet dur a terme tot allò que suposa una despesa econòmica i que reverteix 
directa o indirectament a l'escola i, per tant, als nostres fills i filles (activitats diverses de dinamització de la vida escolar, millores d'infraestructures i materials, colla gegantera, 
formació per a famílies, serveis extraescolars...), i també beneficiar-te de descomptes i ajudes en alguns serveis, formar part del fons comú de les campanyes de subvencions, gaudir 
de l'assegurança d'accidents... 

Amb aquest gest t'associes i dónes suport a les activitats i a la vida associativa. 

Quota individual: 1 fill/a a l'escola - 23€ 

Quota germans (A): 2 fills/es a l'escola - 17€ per cada infant (34€) 

Quota germans (B): 3 fills/es o més inscrits a l'escola - 15€ per cada infant 

Quota famílies nombroses o monoparentals: Presentant l'acreditació corresponent en el moment del pagament (carnet), les famílies nombroses o monoparentals es podran 
beneficiar de la modalitat de quota de germans (B): 15€ per cada infant inscrit a l'escola* 

*Aclariment: aquesta bonificació s'aplicarà encara que no hi estiguin tots els germans inscrits a l'escola.  

Podeu realitzar el vostre pagament a través de la TPV de l'Escola. 

2. Col·laborant voluntàriament en l'organització o desenvolupament de les activitats, a les brigades de manteniment de l'escola, a les festes i celebracions , a la Colla Gegantera... 

3. Assistint a les trobades informatives (assemblees, comissions,...). És el millor lloc on pots dir la teva, aportar idees i opinions i tenir informació de primera m à, ajudar la junta a 
prendre decisions... 

4. Fent-te càrrec de l’organització d’alguna activitat i contribuir al servei col·lectiu. És molta la feina que realitza l’AMPA. Quanta més gent hi col·labori, més fàcil i plural s erà 
aquesta tasca. 

5. Et pots presentar per ser membre de la junta directiva de l'AMPA i així responsabilitzar-te durant un temps del seu lideratge. 



 

 

 

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE: FESTA DE BENVINGUDA A P3 

DIMECRES 10 D’OCTUBRE: REUNIÓ INFORMATIVA POLVORONS (FINANÇ. COLÒNIES) 

DIMECRES 31 D’OCTUBRE: FESTA DE LA CASTANYADA 

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE: SORTIDA FAMILIAR “OBAGUES DE MONTALT”  

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE: ASSEMBLEA GENERAL 

DISSABTE 15 DE DESEMBRE: FESTA D'HIVERN 

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE: ARRIBADA DEL PATGE REIAL 



 


