
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI LA PRESENTACIÓ 

 
1. Què és l’AMPA? 

 
L’AMPA és l’associació de mares i pares dels alumnes de l’escola i estem oberts a tots els que hi vulgueu  
col·laborar, participar, formar-ne part... Hi esteu tots convidats. 

2. Què fem a l’AMPA? 

A l’AMPA intentem millorar la nostra escola, donem suport a les necessitats del centre i dels alumnes, 
organitzem les activitats extraescolars que s’ofereixen a les famílies, promovem activitats familiars, 
col·laborem en les festes de l’escola (Carnestoltes, festa de final de curs, pessebre vivent, participació a les 
olimpíades amb els altres centres concepcionistes, esmorzars solidaris...), promovem activitats de suport a 
l’ONG gestionada per la congregació concepcionista SIEMPRE ADELANTE.  

3. Què fem amb la quota de l’AMPA?  

Cada família abona una quota, en dos pagaments repartits al llarg del curs, per atendre les despeses de 
l’AMPA. Tots els diners que gestiona l’AMPA tenen un benefici directe en els nostres fills.  

Durant el curs 2020-2021 vam fer les següents actuacions: noves porteries al camp de gespa, arranjament 
de tanques malmeses, nou paviment i adequació de la pista del pati dels eucaliptus, millora del pati d’infantil 
on també es van pintar jocs a terra, compra de material de robòtica, ajuts a famílies... entre d’altres.  

El darrer curs 2021-2022, hem dut a terme millores en el centre, com la instal·lació d’il·luminació a les pistes 
esportives, l’arranjament del perímetre del camp de futbol de gespa, la reparació dels desperfectes en les 
estructures esportives (porteries del camp de gespa) i dels tancaments de l’escola, etc. Amb totes aquestes 
mesures, hem aconseguit una millora important de les instal·lacions del centre.  

Aquest curs tenim previst acabar la instal·lació de la xarxa aèria del camp de gespa, la reparació de tanques 
perimetrals, l’arranjament de la zona del bosc, dinamitzar l’hort urbà que tenim a l’escola i que gestionen 
els alumnes, donar suport a l’activitat de robòtica, adequar la sala TIC per dur a terme aquesta activitat, etc.  

A més d’aquestes actuacions concretes, col·laborem de forma activa en el manteniment del centre per 
millorar i mantenir, en les millors condicions, l’espai on els nostres fills creixen i es formen.  

4. Quan ens trobem? 

Ens reunim el darrer dijous de cada mes, al vespre, al menjador de l’escola, i un cop l’any fem l’assemblea 
on expliquem i posem en comú tota la gestió del curs, decidim actuacions i valorem propostes i necessitats. 
Tots hi esteu convidats i sou benvinguts. Com més serem, millor. SEMPRE ENDAVANT!  

5. Com podeu posar-vos en contacte amb nosaltres? 

Us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a ampa@presentarenys.net. 
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