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A M P A  L I C E U  C A S T R O  D E  L A  P E Ñ A



Durant aquesta trobada
posarem en comú diferents

punts 

agrupats :

Ámbit i Participació AMPA: 

Definir què podem fer i motius per els quals la
participació de les famílies és tant important. 

01

Accions, Comptes i Equip AMPA: 

Resum d'activitats, col·laboracions i aportacions.
Recursos aplicats segons les accions realitzades, i
aprovació de comptes AMPA.

Formació equip AMPA per a organització i
representació davant tercers. 
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Objectius AMPA:

Exposar que és el que volem fer durant aquest curs escolar, informar
a les famílies i obrir la participació amb la màxima transparència per
poder-ho assolir.
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Què podem fer?

ÀMBIT ESCOLAR

Presentació de nous

projectes per a la millora

contínua.

Transmetre inquietuts i

aspectes comuns a les

famílies. 

ALUMNAT

Organitzar activitats

culturals, socials i lúdiques

mitjançant la col·laboració

de les famílies, escola i

professorat. 

PROJECTES

Col·laborar en projectes

socials i participatius amb

l'escola per complementar

l'acció educativa.



Per què participar? 
MILLORA

Les opinions de les famílies són importants, amb les idees podem

millorar l'educació dels nostres fills i filles. 

OCI

És divertit planificar activitats d'oci per a l'alumnat i famílies que

formem part de l'escola.

FLEXIBILITAT

Hi han moltes maneres de participar a l'AMPA: grups de treball,

web,  tallers, xerrades, opinions... 

RECOLZAMENT

A nivell familiar, amb dotacions al fons d'infortuni, i aportacions a

projectes solidaris  i col·laboracions amb el comerç del barri del

Guinardó. 

PARTICIPACIÓ

Dinamització del grups de treball amb participació puntual segons

els projectes a desenvolupar i la disponibilitat de les famílies. 



Resum Any
2020/2021

Festa Nadal.
1er Certamen Booktubers.
Festa de la Primavera.

Activitats:
La Maratò TV3.
Jocs Florals.
Graduació Batxillerat .

Col·laboracions:
Fons d'Infortuni. 

Aportacions:



S'aproven el comptes corresponents a l'exercici, posant a
disposició de les famílies que no han pogut assistir la
informació econòmica exposada.

Objectius econòmics:

Reinvertir la totalitat de les quotes en les activitats,
col·laboracions i aportacions que s'estableixen per l'any
en curs.

Tenir una base per a poder fer front la partida
d'infortuni que és totalment aleatòria, i que és un dels
pilar de l'AMPA.

Minimitzar costos financers donat que l'associació és
sense ànim de lucre.

Comptes 2020/2021



MILLORAR:

Planificació i organització d'activitats.
Comunicació i participació de les famílies.
Participació a projectes solidaris i dinamització en
col·laboracions al comerç del barri. 

MANTINDRE:

Grups de Treball.
Activitats per a tot l'alumnat.
Finançament d'autocars Colònies i Esquiada.

Dotació Fons Infortuni. 

PROMOURE:

L'AMPA dins de l'àmbit de l'escola.

Tallers segons inquietuds de les famílies.
Recerca d'ajuts per les famílies.

Objectius
 2021/2022



«Moltes gràcies per la vostra participació ».

Ampa Liceu Castro de la Peña


