Bon dia famílies,
Com ara venen les eleccions per renovar la junta és una bona oportunitat per recordar la importància de
l’AMPA per a les famílies i també per a l’escola.
La Junta és l’òrgan gestor de l’AMPA i el seu nomenament és imprescindible per poder donar
reconeixement a l’associació i relacionar-se amb l’administració i l’escola. Sense junta l’AMPA no es pot
configurar i desapareix com a subjecte jurídic amb drets i deures.

En aquest enllaç hi ha informació de com funciona l’AMPA.
En aquest numero especial de la revista de l’AMPA, malgrat que és d’alguns
cursos enrere, el que s’hi explica és plenament vigent!!!

A continuació us presentem 3 molt bones raons per renovar la junta i assegurar la pervivència de
l’AMPA:

Raó 1:
La següent taula mostra les extraescolars d’aquest curs si no es renova la junta i l’AMPA s’extingeix com
a associació aquest octubre:

Cap extra escolar, ni acollida ni res és el resultat.
A continuació podeu veure l’organigrama d’ACOLLIDA i EXTRAESCOLARS previst1 per aquest curs (serveis
que gestiona directament l’AMPA). Pàgina següent:

1

Actualment encara s’està treballant en tancar grups i activitats, algunes d’aquestes es veuran modificades (si
poden continuar fent-se).

Aquesta segona taula és molt més interessant, perquè a part d’enriquir amb experiències genials als
nostres infants, també ajuda a la conciliació familiar.

Raó 2
Però a part de procurar aquests serveis a les famílies, l’AMPA també proporciona recursos
imprescindibles per a millorar l’escola:


L’AMPA finança la vetlladora que actualment permet esponjar els grups i ajudar a la tasca dels
mestres.



L’AMPA anualment proporciona recursos econòmics a l’escola per dur a terme tallers i activitats
incorporats en el seu projecte educatiu.



L’AMPA anualment finança la compra de recursos fungibles per a l’escola com pantalles tàctils,
instruments, jocs i aparells pel pati, etc.



L’AMPA organitza i finança la participació en un munt de festes del barri que són esperades i
gaudides pels patits i grans!!. (Carnestoltes, Festa de FI de Curs, Castanyada, etc.)

Raó 3
Però l’AMPA no només organitza festes, gestiona serveis per a les famílies i proporciona recursos a
l’escola, és sobretot l’eina que tenim les famílies per lluitar per la dignitat de la nostra escola i pel
benestar de les nostres filles i fills.

Fotografies de les lluites mantingudes per l’AMPA en els darrers
cursos.

Raó 4 (extra): Tot això no pot desaparèixer!!
L’AMPA és un catalitzador d’un munt d’experiències col·lectives que no només enriqueixen la vida dels
nostres infants. Ens fa partícips d’un projecte col·lectiu on es practica la tolerància, la convivència, la
col·laboració desinteressada i el compromís. Però a més, hi neixen amistats a prova d’assemblees ;).

Unes darreres consideracions
Aquest darrer missatge no vol amagar ni transmetre sensacions errònies i edulcorades. La gestió diària de
la junta comporta feina i certs sacrificis personals no sempre reconeguts. Certes decisions poden generar
incomoditat o incomprensió. També cal reconèixer, que encara que sigui una feina voluntària no significa
que hagi d’estar absent de crítica. La crítica és necessària, sobretot quan és constructiva i presenta
alternatives. En aquest sentit, el mateix funcionament assembleari de l’AMPA treballa per arribar al
màxim de consens possible en tots els aspectes relacionats amb l’activitat de l’AMPA. L’esperit de l’AMPA,
de la junta a l’hora d’afrontar la feina, les problemàtiques, els compromisos és sempre apel·lant a
l’empatia, intentar treballar sempre comprenent l’opinió i necessitats de l’altre. Així, la voluntat de sumar
esforços, des dels petits gestos com dels grans per part dels voluntaris (comissionats, voluntaris
ocasionals, etc.) sempre fan que el motor giri. L’AMPA sempre s’adaptarà a la suma dels esforços dels
seus membres, ni més ni menys.
En aquest sentit, aquelles i aquells de vosaltres que us ho estigueu pensant, no hi doneu tantes voltes.
Sempre es troben solucions.
Així mateix, des de l’actual junta creiem que hem complert amb el nostre cicle i toca un relleu, amb
energies renovades. Durant aquest darrer dos cursos hem treballat i tirat endavant amb les obres, el
trasllat i l’inici de la pandèmia i malgrat tot, hem complert tot el bienni. Cal reconèixer que certament
s’han viscut episodis estressants, per això creiem que cicles de 2 anys de “govern” a la junta permeten
mantenir l’energia i passar el relleu abans de que la rutina i la fatiga consumeixin el compromís. Amb una
escola de doble línia, renovar juntes cíclicament cada dos anys no hauria de ser cap problema, i d’aquesta
manera la responsabilitat i solidaritat entre els membres de l’AMPA en sortiria beneficiada.
Com sabeu, actualment l’AMPA s’organitza per comissions per treballar en les diferents àries temàtiques
en que l’AMPA necessita abordar (extraescolars, obres, menjador,...) No obstant, a part de la formalització
de la junta amb secretari, president i tresorer per imperatiu legal, el funcionament intern de l’AMPA
recollit en els seus estatus sempre es poden canviar i adaptar-se a les necessitats i voluntat dels seus
membres. En el fons, l’AMPA no és més que el que els seus membres vol que sigui.
Recordem que aquesta junta es va formar in extremis en assemblea. Creiem que no val la pena repetir
aquesta penosa experiència.
Si no surten candidatures complertes, però si voluntaris/es, des de la junta oferim la possibilitat de posarvos en contacte i arribar un acord perquè el relleu sigui el més fluid possible i una assemblea més plàcida
(ja que es presenta complicada per les limitacions COVID).

Atentament,
La junta.

