
	  

	  

COMISSIONS DE 
L’AMPA DE L’ESCOLA 
LA FARIGOLA DE VALLCARCA 
 
Us informem que dins l’AMPA existeixen comissions que ajuden a 
desenvolupar, de forma més específica, les tasques de l’AMPA en 
general i en la que si voleu, podeu adherir-vos a participar. 
 
A continuació us relacionem les comissions existents a dia d’avui, 
les tasques que desenvolupen, les persones que la integren hores 
d’ara i els seus mails per contactar directament amb elles: 
 

 
 

Junta de l’AMPA 
junta@ampafarigola.com 

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació. Entre moltes 
d’altres, les seves funcions són l’organització de serveis i activitats, la creació i supervisió de les 

comissions, la convocatòria de les assemblees generals i les ordinàries, la gestió econòmica, complir 
i fer complir els estatuts de l’AMPA,... 

 
Àngel Garcia, Sílvia Ribas, Jesús Grau, Moisès Pujadas, Marta Parés 

 
 

Comissió Escola de Pares 
escolapares@ampafarigola.com 

Organitzar les xerrades de l’escola tant de 
professionals (conjuntament amb la 

direcció del centre) com de pares i mares 
(Cicle “els pares i mares de l’escola ens 

ensenyen”). 
	  

Pilar Chiva 
Natàlia Pérez de la 

Ossa 

Comissió d’Esports 
esports@ampafarigola.com 

Prendre iniciatives per impulsar l’esport 
entres nens i pares (com a activitats 
extraescolars, activitats per pares, 

excursions de famílies, etc.) 
 

Jordi Arquè 

Comissió Extraescolars 
Artístiques 

artistiques@ampafarigola.com 

Prendre iniciatives per tal d’assegurar una 
oferta d’activitats extraescolars artístiques 

adequada pels nens i nenes de l’escola. 
	  

Emma Bassas 
Benoit Poinsot 

Comissió de Comunicació 
comunicacio@ampafarigola.com 

Participar en la comunicació de tot el que 
fa l’AMPA, mitjançant el web de l’AMPA, 

plafó informatiu, mails, logos, disseny, etc.	  

Xavier Coll 
Moisès Pujadas 

Eva Garcia 

Comissió de Festes 
festes@ampafarigola.com	  

Organitzar festes que permetin que els 
nens visquin moments d’oci i esbarjo, 
conjuntament amb els seus pares, en 
l’entorn de l’escola (Paellada, Festa 

Esportiva Solidària amb la Marató, Festa 
de Sant Jordi, sopar de final de curs, 

excursions familiars, etc). 

Montse Anglarill 
Laura Herrera 
Josué Camps 

Esther Palacios 
Elsa Jovè 

Rosina Moreno 
Jordi Arquè 

Mares i Pares de 6è 
(festa de Sant Jordi) 
Mares i Pares de 1er 

(festa d’intercanvi de 
llibres Biblioteca 
Jaume Fuster) 

Comissió de Menjador 
menjador@ampafarigola.com 

Vetllar pel bon funcionament tant de la 
cuina com del monitoratge del temps de 

dinar a l’escola.	  

Eulàlia Gallès 
Isabel Coderch 
Elena Moreno 
Arianna Royo 



	  

	  

 

 
 

 
 
 

 

Comissió de Roba Escolar 
robaescolar@ampafarigola.com 

A principi de curs, organitzar la roba per 
repartir-la a les motxilles dels nens. Fer el 

canvi de roba que no es vol finalment.	  

Beverly Coll 
Isabel Garrido 
Esther Palacios 

Marisa Montalbán 
Sefi Abalde 

Serrana Cabrera 

Comissió Agenda 21 
agenda21@amapafarigola.com 

Conjuntament amb la Comissió d’Agenda 
21 de l’escola, prendre iniciatives de 

conscienciació mediambiental amb els 
nens.	  

Carme Marín 
Beverly Coll 

Núria Manzano 

Comissió de Socialització 
de Llibres 

llibres@ampafarigola.com 

Conjuntament amb l’escola, fer un 
reciclatge de llibres d’un curs al següent.	  

Erènia Binefa 
Yolanda Gàllego 
Núria Manzano 

Comissió d’Hort de l’escola 
hort@ampafarigola.com 

Conjuntament amb l’escola, participar en 
la preparació i el manteniment de l’hort de 

l’escola al passeig Turull.	  

Lluís Rubio 
Pau Torrades 

Comissió de relació amb el 
barri/institucions/... 

relacions@ampafarigola.com 

Participar en possibles reunions on sigui 
necessari que l’escola tingui representació 

(camí escolar, etc.)	  

Miquel Nadal 
Enric Brazis 

Carlota Magrinyà 

Junta Lliga Farimont 
lligafarimont@ampafarigola.com 

Organitzar la lliga de futbol-sala de mares 
i pares de les escoles La Farigola i el 

Montseny. Cada any es fa un campionat de 
futbol sala i es juga a la pista del 

Montseny. Normalment es juga els dimarts 
(si no pot ser es passa al dimecres) de 

20:30 a 21:30, i de 21:30 a 22:30. A l’inici 
de curs s’envia a tots els pares les 

inscripcions per qui es vulgui apuntar, i en 
el sopar d’inici es defineixen els equips. 
L’objectiu es fer esport, coneixe’ns més 

tots plegats i passar una estona divertida. 

Arnau Bausà 
Moisès Pujadas 
David González 

Jordi Arqué 
Israel Lamarca 

Jesús Grau 
 

Comissió Creativa 
creativa@ampafarigola.com 

Treballarem amb materials reciclats o de 
baix cost per aportar idees a les altres 

comissions i/o ajudar a realitzar 
disfresses, creació de tallers per pares o 

nens... el que se’ns vagi acudint! 
 

Marisa Montalbán 
 

Ball pares/mares 
ballmares@ampafarigola.com 

Coordinar mensualment les classes entre 
els alumnes i la professora. La classe té 

lloc els dimarts de 18:445 a 19:30 a 
l’Escola Farigola. 

Lupe Bujalance 
 

Ioga pares/mares 
ioga@ampafarigola.com 

Coordinar mensualment les classes entre 
els alumnes i la professora. La classe té 
lloc els dimecres de 19:445 a 21:30 a 

l’Escola Farigola. 

Eva Garcia 
 

 
Podeu contactar amb cadascuna de les comissions per fer arribar els 

vostres suggeriments i propostes, i evidentment apuntar-vos a participar. 
 

Tots sumem! 
 

 

 

 
www.ampafarigola.com     ampafarigola@ampafarigola.com 
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