
AMPA GARIGOT
JUNTA 2022-25

Unrestricted



¿Qui som?

▪ La nova Junta la formem:

▪ Silvana (mare de 1B) - Presidenta

▪ Johanna (mare de EI4 i 1B) - Secretària

▪ Silvina (mare de EI3 i EI5A) - Tresorera

▪ Ens acompanyen:

▪ Sandra (Coordinadora Menjador i Oficina AMPA)

▪ Ruth (Coordinadora Extraescolars)

▪ Irene (Coordinadora Casal)

▪ Merche (2A) - Comissió Menjador

▪ Goretti (3B i 6B) i Vicky (EI5B i 2A) - Comissió Medi Ambient

▪ Vicky - Comissió Roba

▪ Irene (EI5A y 4A) i Eva (3B)- Comissió Comunicacions

▪ Silvana - Comissió Festes

▪ Aroa (5A i 5B) - Comissió Extraescolars

▪ Silvina, Johanna, Jordi (EI5B) y Carol (EI4 y 1B) - Comissió Pati

▪ Javier (EI5B) – Representant de l'AMPA al Consell Escolar

▪ Xavi (EI4 y 1B) - no està en comissions, però fa de tot!

▪ Carolina (2B) – Coordina xerrades ¨Aprenem Junts¨!!!



Filosofia

Creiem en una AMPA totalment horitzontal, on Junta i 

Vocals de comissions coordinen el treball diari dels 

voluntaris que treballen en els diferents projectes, les 

famílies sòcies i el cos docent de l'escola.

Sempre buscant garantir:

▪ Un servei que permeti la conciliació familiar (acolliment, 

permanències, menjador, extraescolars i casal es 

coordinen des de l'AMPA)

▪ Millorar infraestructura (pintar, construir, embellir)

▪ Millorar recursos (donar ordinadors, recursos per a jugar 

als patis, decoració, material d'emmagatzematge, 

materials per a “racons”)

▪ Millorar la sostenibilitat (pràctiques en el menjador, 

materials de joc, projectes d'educació específics)



Projectes 
2022

▪ Modificar el nom AMPA per *AFA *Garigot, perquè 

totes les famílies de la nostra escola se sentin incloses. 

Creiem que no és només un nom, és una declaració 

d'intencions.

▪ Dissenyar al costat de l'escola un Projecte Integral per 

al Pati de Primària. Es busca fer un projecte ambiciós 

que puguem desenvolupar al llarg d'uns 4 anys, 

canviant totalment el pati de primària.

▪ Dissenyar al costat de l'escola un projecte d'Hort.

▪ Donar-li color i més vida a la nostra escola a través de 

pintura, murals, grafitis.

▪ Promoure “*Aprenent *Junts”, una sèrie de xerrades 

que organitza l'AMPA entorn de la criança.

▪ Continuar garantint els serveis d'Acolliment, 

Permanència, Menjador, Casal i Extraescolars.



¿Què pots fer 
tu?

▪ Ser família sòcia de l'AMPA i encoratjar a uns altres al 

fet que també ho siguin. Amb només 20€/any podem 

fer moltes coses.

▪ Anar a les Assemblees. Són poques per any, i són el 

lloc per a tenir una veu i opinar sobre les coses que es 

poden millorar a l'escola o en els serveis que gestiona 

l'AMPA.

▪ Ser voluntari. Amb el temps que tinguis. Pots estar en 

una comissió o simplement donar la teva ajuda durant 

un mes que tens més temps. Ets manetes? Digues-nos-

el i et donarem mil idees de coses que pots construir 

per al col·legi.

▪ Donar material. Qualsevol cosa que us sobri a casa que 

pugui ser d'ús per a l’escola, serà benvingut.

▪ Aportar idees. Potser no tens temps, però sí idees 

fanfarrones. Envia'ns-les a qualsevol dels emails en la 

nostra pàgina web.



¿Com pots
contactar amb

nosaltres?

▪ En persona, a qualsevol de les voluntàries de l'AMPA.

▪ La web de l'AMPA: ampaescolagarigot.com

▪ Telèfon d'atenció a famílies (Sandra): dilluns-dijous de 

16.30 a 18.30 936366612/ 649986165

▪ Per mail: ampaescolagarigot@gmail.com

▪ Si és un tema específic d'una comissió, a l'email de la 

comissió (està explicat en la web)

mailto:ampaescolagarigot@gmail.com


¡Animeu-vos!

Animar-vos a participar en l'AMPA, de la manera que us 

sigui més convenient. Sent socis, anant a les assemblees, 

donant idees, prestant mans, donant coses. Amb una 

petita aportació de cada família podem aconseguir

moltíssimes coses per a nuestr@s hij@s!.


