
Vota per una AMPA 
centrada en els 
interessos dels 
nostres fills i filles. 

Ana Angulo i 
Beatriz Ribes  

Hola a tots i totes! Com ja sabeu el prò-
xim dia 30 es celebren les eleccions a 
la junta directiva de l’AMPA.  

 

Som Ana Angulo i Beatriz Ribes i es 
presentem als càrrecs de presidència i 
vicepresidència respectivament. 

  

Volem informar a la comunitat educati-
va del caràcter de la nostra candida-

tura.   

 

Volem compartir amb vosaltres la nos-
tra visió del treball en l´AMPA, així com 
unes línies mestres i propostes d´allò 
que volem impulsar junt amb la comu-
nitat educativa en general i la resta de 
mares i pares en particular. 

 

És important per a nosaltres dir-vos 
que el motor de esta decisió de tanta 
responsabilitat és AJUDAR a sostindre 
totes les coses bones que ja té la nos-
tra escola i tractar de FACILITAR I IM-
PULSAR la millora dels aspectes que 
entre tots i totes decidim que són sus-
ceptibles de millora.  

 

Creiem en l’educació com mitjà de 
transformació social i sentim una gran 
motivació personal i professional per la 
educació.   

L´AMPA QUE VOLEM I PEL QUE TREBALLEM ELECCIONS AMPA PARE JOFRÉ 

30 DE NOVEMBRE DE 2016 

CREIEM EN L’EDUCACIÓ 

COM MITJÀ DE 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL  

Des de la base de la coherència amb el 
PROJECTE EDUCATIU DEL NOSTRE 
CENTRE el nostre projecte vol impul-
sar: 

 EL focus del nostre treball: Els 
xiquets i xiquetes escolaritzats en 
el CEIP Pare Jofré, sense excep-
cions. 

 Lideratge compartit a partir de 
la reflexió, la cooperació i la 
participació de tota aquella per-
sona sòcia de l’associació que 
vullga formar part d’aquest pro-
jecte, siga o no de la junta directi-
va. 

 Cerca del consens per a la pre-
sa de decisions. El diàleg, la 
informació objectiva i el consens 
democràtic sobre qualsevol altre 
criteri.  

Vota per una major 
participació! 



Proposem un model de formació de famílies i de 

participació activa  

1. Continuar recolzant 
activitats de caràcter edu-

catiu que reforcen els 
valors i objectius del 
Projecte Educatiu del 

Centre.  

a. Donar suport permanent a les activi-
tats impulsades per la escola 

b. Pla de millora continua per les activi-
tats extraescolars impulsades per 
l´AMPA  

2. Col·laborar, amb el professorat i 
l´alumnat, per al funcionament del 
centre. 

a. Elevar al Consell Escolar propostes 
per a l´elaboració del projecte edu-
catiu i de la programació general 
anual  

b. Informar el Consell Escolar d´aquells 
aspectes de la marxa del centre que 
es considere oportú.  

3. Promoure la qualitat educativa 
(excel·lència i equitat) i recolzar 
l´alumnat i les famílies amb necessi-
tats especifiques de suport educatiu 
o de tots aquells que estiguen pas-
sant  una situació de vulnerabilitat. 

ALGUNES DE LES 

NOSTRES PROPOSTES PER  

L´AMPA QUE VOLEM I PEL 

QUE TREBALLEM I 

TREBALLAREM. 

Lideratge 

compartit 

 

a. Ser una via de suport i assessorament 
per impulsar vies per a la personalitza-
ció dels processos d’ensenyament 
aprenentatge. 

b. Donar veu a les famílies per impulsar 
una escola on tots i totes puguen es-
tar, participar i aprendre de forma res-
pectuosa. 

4. Potenciar la formació per a la partici-
pació de la família en la vida del cen-
tre i fomentar la convivència entre la 
comunitat educativa.  

a. Proposem un model de formació de 
famílies i de participació activa, per a 
contribuir a aconseguir una educació 
de qualitat i que comporta dos nivells 
de participació del mares i pares en la 
vida de les escoles: 

 Formatiu, per cobrir les demandes 
que fan mares i pares per a donar 
suport al desenvolupament dels 
fills.Escola de pares i mares 
( impulsar tertúlies pedagògiques i 
debats sobre temes que ens pugen 
afectar o interesar com a mares i 
pares, per exemple els deures, la 
jornada continuada, les 
metodologies actives, l´escola 
inclusiva, la prevenció de 
problemes relacionats amb la 
convivència....). 

 Participatiu, per facilitar recursos 
per a la participació de les famíli-
es en la democratització i en la 
gestió dels centres educatius.  

b. Recolzament i reforç al Pla de Con-
vivència de l´escola  

5. Pla de millora de la comunicació 
interna i externa: 

a. Una web com espai per compartir 
informació i opinió. Reforç al contin-
guts de la web.   

b. Una AMPA oberta a totes: continuï-
tat amb les Juntes Directives ober-
tes  

c. Estudiar vies per a augmentar la 
participació permanent de les famíli-
es en les tasques de l’AMPA.  

6. Facilitar les activitats educatives en 
relació amb l´entorn.  

a. Reforçar el nostre vincle amb les 
AMPES del Guillem d´Entènça i 
amb la FAPA (Federació d’associa-
cions de pares i mares d’alumnes) 

b. Investigar i impulsar vies de treball 
conjunt amb el nostre entorn 
(ajuntament, associacions, ONGs…) 


