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Estimades famílies, 

En resposta a l'escrit rebut a l’Escola per part d’algunes famílies que s’han manifestat en nom del conjunt de 

“Pares i Mares de P5” i que mostren inquietud i  es qüestionen el formar part o no de l’AMPA, hem de dir que a 

la nostra Escola partim de la premissa  que una de les maneres de participar en la vida del Centre Educatiu és 

mitjançant l'associacionisme (nosaltres som una cooperativa de mestres), i d’aquí que apostem clarament per 

potenciar les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). 

Aquestes es constitueixen com a  associacions sense afany de lucre reconegudes legalment (DECRET 202/1987, 

de 19 de maig, que les regula, i DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius) i que 

agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que tenen unes normes de funcionament i estatuts 

propis regulats per la llei. 

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre educatiu, 

treballant conjuntament amb el centre i contribuint en la millora de la qualitat del sistema. És d’especial 

transcendència atès que designen un representant en el Consell Escolar del Centre Educatiu. 

Però no defugim del fet que estem davant una associació, i com a tal subjecta a la lliure adscripció dels pares i 

mares. Per tant , l'Escola donarà cobertura a les famílies que no formin part  per absència de correlació amb els 

valors que l’ AMPA representa, impossibilitat d’assumir la quota que per la seva gestió els correspongui, o 

d’altres raons,  davant qualsevol activitat que puguin proposar en horari lectiu dins de la coordinació curricular 

amb el Centre. En el cas de donar-se el fet d’alumnes fora de la seva cobertura pressupostària, sol·licitaríem de 

la pròpia AMPA preu pels no membres de la mateixa, en el convenciment que el “grup” sempre té possibilitats 

que l’acció individual no té, i en el convenciment que aquestes activitats generen cohesió de grup i tot l'alumnat 

ha de participar. 

No obstant l’ AMPA genera per tots els seus membres una relació d’activitats, coordinades amb el centre i 

sotmet els seus comptes a revisió dels seus membres, pel que és en les reunions d’aquesta on es pot obtenir la 

informació concreta d’un òrgan autònom i amb estatuts propis. 

       L'Hospitalet de Llobregat a  26 de octubre de 2018 

Cordialment, 

 

ESCOLA AZORÍN 
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