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l’Eulàlia 
Bota 

la 
fem
entre 
tots

Col·laborar amb les necessitats 
detectades a l’escola tant a nivell 
material com a nivell personal (ajuts 
en la compra de material, jornada 
de treball a l’escola, etc...).

Oferir un servei que ajudi a la 
conciliació dels horaris laborals 
i familiars mitjançant activitats 
extraescolars lúdiques, esportives i 
educatives, establint com 
a serveis bàsics i prioritaris els 
d’acollida matinal i ludoteca.

Promoure la participació de les 
famílies en la gestió del centre.

Involucrar i animar les families 
a participar en les diferents 
Comissions.

Fomentar la participació i relació amb 
l’entorn de l’escola (associació de 
veïns, altres AMPA, ajuntament, etc.), 
assistint a les reunions convocades per 
la coordinadora d’AMPA del districte o 
per l’ajuntament, i donant suport a les 
activitats engegades per la colla.

els 
nostres 
objectius

Continuar fomentant les “Jornades de 
treball en família” donat el gran éxit de 
participació entre les famílies. Aquest 
fet ens anima a continuar en aquesta 
línea de col.laboració amb l’escola.

Informar, assessorar, i ajudar als pares 
i mares en la dinàmica educativa del 
centre escolar mitjançant el diversos 
canals existents (web, cinc cèntims, 
revista...). Ens vam marcar com a 
objectiu fomentar les noves tecnologies 
e incrementar els col.laboradors tant a la 
web de l’AMPA com al Tastet Educatiu.

Continuar fent realitat el projecte de 
pati que teníem.



1. Carlos Blanco. President.
2.  Miquel Rodas. Vicepresident.
3. Ingrid Lorenzo. Secretària.
4. Yolanda Monzonis. Vicesecretària.
5. Silvia Barón. Tresorera.
6. Mercedes Aguilar. Vicetresorera.
7. Carla Pedretti. Coord. de delegats.
8. Cristina Díaz. Vocal.
9. Emy Estrada. Vocal.
10. Alicia Vallejo. Vocal.
11. Andrea Rodríguez. Vocal.
12. Jofre Padullés. Vocal.
13. Jaume. Colla de Gegants i 
Tabalers.
14. Sandra Alcón. Extraescolars.
15. Blai Senabre. Comissió de la 
Biblioteca.
16. Susanna Herreros. Comissió 
d’Espais Familiars.
17. Anna Font. Comissió de la 
Biblioteca.
18. Verónica Martínez. 
Interculturalitat.
19. Carles Alemany. Comunicació.
20. Bep Febrer. Comissió de la 
Biblioteca i Comunicació.
21. Charo Roda. Interculturalitat.
22. Mª Antònia Falo. Colla de 
Gegants i Tabalers.
23. Pili Marín. Comissió de la 
Biblioteca.
24. Gemma. Comunicació.
25. Remei Ruiz. Interculturalitat.

el nostre 
equip...

... 


