
INTENCIONS
Aquest curs tindrem com a principal objectiu i preocupació la negociació del projecte de música que vertebra l’escola. És per 
això que presentem a la candidatura, la figura d’un vocal que tindrà com a tasca exclusiva fer de pont i el seguiment de l’equip 
negociador del projecte de música. Farem, juntament amb ells, tot el que estigui a les nostres mans perquè el projecte de música 
segueixi endavant i no perdi ni qualitat, ni el seu sentit educatiu.

Vetllarem perquè en aquest tema, i en tot en general, la comunicació sigui constant i clara. Aquesta candidatura a la Junta 
Directiva de l’AMPA té previstes les seves reunions el primer dilluns de cada mes (exceptuant eventuals festius, en aquest cas es 
buscaria una alternativa). Les reunions seran obertes: qualsevol pare i mare podrà venir i expressar-se lliurement.

Farem, també, tot el que puguem per augmentar la comunicació directa de l’escola amb les famílies per a que també sigui 
constant i adequada. Creiem que és important que l’equip de l’AMPA treballi amb voluntat de col·laboració amb l’equip docent i 
que això no ha d’estar renyit amb la reivindicació i/o defensa d’allò que creiem oportú, i en aquest sentit ens esforçarem perquè 
el clima sigui agradable i constructiu.

En una escola com la nostra, l’AMPA té un pes importantíssim ja que d’ella en depenen la gestió dels espais i el temps fora de 
l’horari lectiu (menjador i pati, extraescolars, festes, casals...). Som conscients que, precisament en aquests moments, és on 
acostumen a haver-hi més incidents, però també sabem que són espais que complementen i donen valor afegit a l’educació 
dels nostres fills: és aquí on les famílies podem incidir especialment en l’escola.

Treballarem perquè les extraescolars que s’ofereixin siguin diverses, educatives, que afavoreixin la coexistència de gèneres i 
la inclusió dels alumnes amb dificultats motrius i/o intel·lectuals i que siguin el més econòmiques possibles perquè tothom hi 
pugui participar.

Volem posar especial atenció a l’hora del pati del migdia (gestionada per la comissió de menjador), moment en què la majoria 
d’incidents tenen lloc. Seguint amb la feina de la Junta Directiva anterior, treballarem per aportar solucions i alternatives per 
l’hora d’esbarjo que ajudin a minimitzar l’aparició de conflictes i per augmentar la comunicació amb els monitors que hi treballen.

Pel que fa a les festes, creiem que és molt important que els nostres fills coneguin i apreciïn les festes populars del territori 
i entenem que l’organització d’aquestes ens brinda l’oportunitat de conèixer la resta de famílies, a més de la possibilitat de 
compartir amb els nostres fills el seu espai habitual. També ens agradaria, aprofitant que tenim molts estrangers a l’escola, 
poder conèixer altres tradicions i aprofitar per educar els nostres fills en el coneixement i l’acolliment d’altres cultures.

Un tema pendent i on volem posar l’accent és en l’escola inclusiva. Creiem que les dimensions de l’escola la fan idònia per a 
poder treballar amb nens amb necessitats especials i que l’escola ha de vetllar per la formació acadèmica i humana dels seus 
alumnes. Com a AMPA hem de col·laborar amb l’escola i acompanyar a aquelles famílies que tenen fills amb alguna dificultat 
perquè la seva estada a l’escola sigui possible i feliç.

Per acabar, creiem que des de la Junta Directiva de l’AMPA hem d’engrescar a la resta de pares i mares a sumar-se a les 
comissions que, finalment, són qui gestionen, decideixen i fan la feina. La falta de voluntaris és un problema endèmic amb el 
qual hem d’acabar si volem que tots aquests objectius (i tots els altres que vosaltres proposeu) es puguin dur a terme. Aquesta 
candidatura vol treballar activament per intentar que s’hi sumi tota la gent necessària per fer de la nostra escola un exemple.

Per tots aquests motius demanem el vostre vot per aquesta candidatura de Junta Directiva de l’AMPA.

Salutacions,

Mireia Trias (en nom de la candidatura)

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DEL CEIP ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ

Un grup de pares i mares hem decidit fer un pas endavant i presentar la nostra candidatura a la Junta Directiva de 
l’AMPA, amb l’objectiu principal de preservar el projecte de música, gestionar el dia a dia i recolzar, activar i millorar 
les comissions de la nostra escola:

Mireia Trias 
Presidència 

Mare de l’Oriol Molins 
de 2n i el Joan Molins 

de P4

Núria Altisent 
Vicepresidència 
Mare del Martí 
Padró de 2n

Alvaro Bartolomé 
Secretaria 

Pare de la Talita 
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Marc Ribó 
Tresoreria 
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de P4

Gemma Solana 
Vocal 

Mare de la Violeta 
Amargós de 2n

Glòria Martí
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Mare de la Joana 
Abad de 1r

Toni Lladó 
Vocal

Pare de la Joana 
Lladó de 3r i del 

Bernat de P5


