
ASSEMBLEA



ORDRE 
DEL 
DIA

• Presentació

• Canvi de junta

• Xerrades Formatives

• Estat actual de les comissions
mixtes (entre escola i família)

• Projecte “Protegim les escoles” 
i Revolta Escolar

• Extraescolars. Valoració i
propostes curs 2021/2022

• Colonies 6è

• Propostes, nous projectes, 
precs i preguntes

• Aprovació acta anterior 
assemblea



PRESENTACIÓ
DE L’AMPA

• Què fem i qui som? 

• L’entitat sense afany de 

lucre que agrupa als pares i 

mares de l’escola

• Dediquem part del nostre

temps lliure en organitzar

activitats que beneficien el 

conjunt d’alumnes de 

l’escoles

• Objectiu fonamental 

és contribuir a la millora de 

la qualitat de 

l’ensenyament que reben els 

nois i les noies



PRESENTACIÓ
- AMPA

• Qui som? 

Junta:

CORA – Presidenta 

ANAÏS – Tresorera

SABRINA – Secretària

HELENA – Vocal

ALEXANDRA – Vocal

CARLES – Vocal

Col·laboradores:

MARCELA - Administrativa

ELOISA – Contacte 

delegats/AMPA/escola

REBECCA – Blog, newsletter, etc. 



PRESENTACIÓ
– CONSELL

ESCOLAR

• Qui som? 



PRESENTACIÓ
– AMPAS DE LA 

DRETA DE 
L'EIXAMPLE

• Qui som? 

Rocío i Felipe es 

reuneixen

periòdicament

amb la resta de 

les AMPA 

d’escoles

públiques de la 

Dreta de 

l’Eixample.Rocío

Felipe 



RENOVACIÓ JUNTA 
I CONSELL 
ESCOLAR

• AMPA:

Junta nova pel curs 
2021/2022

Cada any

som més!

Aquestany: 96 
famílies

T’animes?



RENOVACIÓ JUNTA 
I CONSELL 
ESCOLAR

Calendari del procés
d’eleccions:

6 d’abril – 7 de maig de 2021: 

Presentació de candidatures

7 de maig – 21 de maig: 

Publicació de les llistes definitives
amb les candidatures i 
presentació dels candidats/es

26 de maig (data subjecte a 
canvis): Eleccions durant
l’asamblea general de final de 
curs



XERRADES
FORMATIVES
Llegint abans de saber-ne
Què i com llegir amb infants

de 3 a 6 anys

Dijous 8 d’abril, 19:30 h

Els riscos de saber llegir
Com acompanyar-los entre 

6 i 12 anys

Dimecres 14 d’abril, 19:30 h

Acompanyar emocionalment a les

nostres criatures des de l’art i la 

música… i a més divertir-nos (o com 

no morir en l’intent)

Dijous 22 d’abril 2021, 19:30 h

Comunicació no violenta
Dijous 6 de maig, 19:30 h

Us interessen altres temes? 

Totes les idees són

benvingudes!

Des de la Comissió de gènere

estem buscant formacions per 

als infants (internes) i per ales 

famílies sobre sexualitat, 

coeducació, etc.



XERRADES
FORMATIVES

Llegint abans de saber-ne

Què i com llegir amb infants

de 3 a 6 anys

De quina manera es llegeix abans de 

saber-ne?

Com enfocar la tria de llibres i 

recursos per posar al seu abast?

Com acompanyar-los pel camí de la 

lectura que tot just inicien?

Dijous 8 d’abril, 19:30 h
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XERRADES
FORMATIVES

Els riscos de saber llegir

Com acompanyar-los entre 6 i 12 anys

Saber llegir, no equival a gaudir

d’autonomia lectora. 

Per arribar a gaudir de la lectura, 

sovint cal córrer una cursa de fons, 

dosificar-se i conèixer estratègies que 

ens poden ajudar.

De quina manera podem acompanyar

els nostres infants en aquest camí tan 

fàcil d'abandonar?

Dimecres 14 d’abril, 19:30 h
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XERRADES
FORMATIVES

Comunicació no violenta

Dijous 6 de maig, 19:30 h



L’ESTAT ACTUAL de 
les COMISSIONS 
MIXTES

• Comissió Hort i medi
ambient

• Comissió gènere

• Projecte Música

• Projecte Biblioteca

• Projecte patis

• Convivència

• Menjador

• Festa de la diversitat



L’ESTAT ACTUAL de 
les COMISSIONS 
MIXTES



EL PROJECTE
“PROTEGIM LES 
ESCOLES”

Fotos i informacions: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-
per-que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles

• menys trànsit

• velocitat reduïda

• millora

d‘enllumenat

• més verd

• espais d’ombra

• ampliació dels llocs

d’estada

• nou mobiliari urbà

(bancs, jardineres)



REVOLTA ESCOLAR

Diferents AFAs i AMPAs de tot

Catalunya, amb la col.laboració

d'Eixample Respira i l'aFFac, estem

promovent talls de carrer davant de 

les escoles cada 15 dies els

divendres a la sortida de l'escola (la 

majoria de 16:30 a 17:00) per tal de 

reclamar una major pacificació als

entorns escolars, menys

contaminació i menys soroll.

www.revoltaescolar.cat

https://www.eixamplerespira.com/
https://affac.cat/
http://www.revoltaescolar.cat/


LES 
EXTRAESCOLARS

• L’oferta d’aquest curs:
http://www.ampaperevila.or
g/inicio-de-extraescolares/

• Alternativa per ajudar en 
la conciliació familiar
http://www.ampaperevila.or
g/activitat-extraescolar-
ludica-esportiva-a-laire-
grups-bombolla/

• Acollida: es manté, perquè 
l’escola paga una part 
(però: l’escola ja no paga 
els germans)

És el moment de pensar, 

proposar noves 

extraescolars per al curs

vinent. Alguna idea? 

http://www.ampaperevila.org/inicio-de-extraescolares/
http://www.ampaperevila.org/activitat-extraescolar-ludica-esportiva-a-laire-grups-bombolla/


COLÒNIES 6è

Idees?



LA COMUNICACIÓ
ENTRE L’ESCOLA I 
LES FAMÍLIES

Contactar amb l’AMPA:

• http://www.ampaperevila.org/contacte
web@ampaperevila.org

• Per rebre totes les informaciOns 
apunta’t pel newsletter: 
http://www.ampaperevila.org/rebre-
comunicats-per-email/

Escola:

• Tel.: 933 099 417
escolaperevila@xtec.cat

• Tutora/Tutor:
nom.cognom@escolaperevila.cat

• Menjador:
coordinacioperevila@fundesplai.org

• Ajuda tècnica (Google Meet/Gmail 
etc.)
ajudatac@escolaperevila.cat

• Absències: 
absencies@escolaperevila.cat
https://agora.xtec.cat/escolaperevila/
https://twitter.com/EscolaPereVila

http://www.ampaperevila.org/contacte
mailto:web@ampaperevila.org
http://www.ampaperevila.org/rebre-comunicats-per-email/
mailto:escolaperevila@xtec.cat
mailto:nom.cognom@escolaperevila.cat
mailto:coordinacioperevila@fundesplai.org
mailto:ajudatac@escolaperevila.cat
https://agora.xtec.cat/escolaperevila/
https://twitter.com/EscolaPereVila


propostes, 

precs o 

preguntes?



GRÀCIES!

www.ampaperevila.org

@PereVilaAMPA


