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A SANT QUIRZE

AMPA
TITZEM! 

Qui són i què fan les AMPA? *
A Sant Quirze del Vallès, un total de 119 persones participen 
activament en les AMPA de les escoles i instituts del muni-
cipi. Suposen un 5% de totes les famílies d’aquests centres.

Aquestes persones participen amb major o menor dedica-
ció assumint diferents tasques o responsabilitats dins les 
AMPA, ja sigui a través de la col·laboració en alguna comissió 
concreta o bé amb una participació més activa a la Junta de 
l’associació. 

Les AMPA tenen com a finalitat col·laborar en el funciona-
ment dels centres, a través de l’organització dels serveis de 
menjador, de les activitats extraescolars i d’acollida i de ca-
sals i ludoteques en els dies o períodes no lectius. S’ocupen 
també d’altres serveis importants per a les famílies com la 
socialització de llibres, la venda de xandalls o bates o l’orga-
nització de xerrades i activitats per a pares i mares.

Més enllà de la gestió d’aquests serveis, les AMPA destinen 
els seus recursos i esforços a col·laborar en tot allò que cal 
al centre, realitzant-hi inversions que repercuteixen en el be-
nestar de tots els nens i nenes. Igualment, tenen com a mis-
sió representar i donar suport a totes les famílies en qualse-
vol afer, no només en els propis dels serveis que gestionen.

A banda, són un element important de participació en la 
vida social del municipi: celebren festes als centres en dates 
assenyalades, participen amb comparses per la rua de Car-
nestoltes, col·laboren amb altres entitats del poble o amb La 
Marató... Per això, participen en el Consell Escolar Munici-
pal, a la Taula de Solidaritat i al Consell de Festes Populars.

Des de fa 2 anys, les AMPA de Sant Quirze del Vallès s’han 
constituït en una Federació, per disposar d’un instrument 
propi de col·laboració i coordinació entre elles.

* AMPA o AFA
De la mateixa manera que fa uns anys les APA (Associacions de 
Pares d’Alumnes) van canviar el nom per AMPA (Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes), progressivament s’està produint un canvi 
de nom a AFA (Associacions de Famílies d’Alumnes).

L’actual concepte de família és molt més divers que el tradicional 
de mare i pare i és convenient adoptar una terminologia que s’ade-
qüi a aquesta realitat més rica i plural.

Els canvis de nom de les entitats requereixen un procediment deter-
minat (aprovació en assemblea i inscripció en el registre). Per això, 
en aquest text encara s’utilitza el terme AMPA.
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Com són les persones 
que participen a les AMPA?
Són persones voluntàries interessades en l’educació dels seus 
fills i amb ganes de fer alguna feina per col·laborar amb l’escola 
o l’institut. 

No és necessari disposar de massa temps, perquè la feina a 
les AMPA és d’equip i es reparteix entre diverses persones 
(com més persones i més implicades, menys temps de dedica-
ció cal). 

Tampoc cal ser un expert 
en cap matèria concreta; 
tothom hi pot col·laborar 
en allò que coneix més i 
el que no se sap, s’aprèn. 
Hi ha una xarxa de suport 
amb la resta de companys 
i companyes de l’AMPA 
o d’altres AMPA, amb la 
FAPAC, amb el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, les empreses col·labo-
radores...

Què n’obtenen, de dedicar una 
part del seu temps a l’AMPA?
Les persones que participen a les AMPA expliquen que n’ob-
tenen molt, moltíssim: satisfacció d’ajudar a l’escola o l’institut 
on creixen els seus fills i filles; consciència de les dificultats i 
coneixement més proper de la realitat del centre; sentir que 
poden formar part de la solució a algun problema o que poden 
canviar allò que voldrien millorar; aprenentatge sobre molts te-
mes i molt diversos; experiències més o menys gratificants que 
els fan créixer a nivell personal...

També destaquen que a les AMPA s’han trobat bona gent i 
grans amics, amb qui es creen vincles pel fet de compartir grans 
moments i l’orgull pels resultats de l’esforç conjunt: els somriu-
res dels nens i nenes en una festa, la il·lusió de veure el resultat 
d’una inversió, el goig d’una web renovada o els bons resultats 
en una enquesta sobre les activitats extraescolars o el menjador.

Potser el més transcendent és l’exemple que suposa pels fills 
i filles. Els nens i nenes aprenen per imitació; la millor manera 
d’ensenyar a les criatures a ser solidaris i a dedicar temps perso-
nal a la col·lectivitat és fer-ho un mateix. De passada, els queda 
ben clar la importància que té l’escola i l’educació pels seus pa-
res i mares, sense necessitat de cap sermó.

NO
NECESSITEM

SUPERHEROIS
PER L’AMPA

Com seria l’AMPA ideal?
L’AMPA ideal, en tant que instrument de representació d’un 
conjunt de famílies, seria aquella en què es donés la major 
participació de totes les famílies. Quanta més gent partici-
pa activament, més ben representat està el col·lectiu divers 
de famílies de l’escola o institut i les accions de l’AMPA res-
pondran millor a les seves inquietuds o necessitats.

Què poden fer els pares i mares que encara 
no participen massa a l’AMPA?

Assegurar-se d’estar-hi associat, perquè encara que no 
facin ús de les activitats extraescolars o el menjador, l’ac-
tivitat de l’AMPA va molt més enllà i beneficia el centre en 
conjunt i a tots els nens i nenes.

Informar-se i assistir a les assemblees, fer arribar opinions 
i suggeriments de forma constructiva, fer propostes i aju-
dar en accions concretes per implementar-les.

Ajudar amb una mica de temps quan es demanen col·la-
boracions puntuals.

Incorporar-se a una comissió a fer una funció concreta 
del seu interès.

Participar més activament a la Junta o en algun càrrec 
concret.

POSA’T EN 

CONTACTE 

AMB LA JUNTA 

DE LA TEVA AMPA, 

T’HI ESTAN 

ESPERANT!

Col·laboració de les AMPA 

amb SQNatura, netejant el bosc

L’hort

Caminada familiar solidària 
amb La Marató

Extraescolar de robòtica


