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Si cerquem a la Reial Acadèmia de la 
Llengua que significa "ABIERTA",  
trobem adjectius amb els que l'AMPA 
del SAFA-Horta es sent molt 
identificada: 
abierto,ta

(del part.irreg. de abrir; lat.apertus).
2.adj. No murado, no cercado.
3.adj. Dicho de una persona: Franca, llana, 
receptiva.
4.adj. Dicho de una relación o de una lista: 
Susceptible de cambios.
5.adj. Dicho de un asunto  o un negocio: 
No resuelto. El trato queda abierto.

Però aquest any, no volem només sentir-
ho , volem demostrar-ho i tenir la 
certesa quan finalitzi el curs escolar 
2011-2012 que ho haurem aconseguit. 
Sabem que el camí serà llarg i que serà 
un primer graó, però amb el vostre 
ajut, compromís i paciència, 
aconseguirem avançar.

Amb aquest esperit neix AMPA 
OBERTA, despatx obert els divendres 
de totes les setmanes de 17:00 a 18:00 
h. 

UN NOU REPTE...

BORSA DE VOLUNTARIS  per aquelles 
mares o pares que els agradaria poder 
col.laborar puntualment en algunes de les 
activitats que organitza l’AMPA.

L’AMPA A LA XARXA Facebook, Twitter,  
Youtube, Flckr...son algunes de les xarxes 
socials que l’AMPA utilitza per donar a 
conèixer i fer-vos partícips de l’activitat.

FONS SOLIDARI DE LLIBRES Una 
iniciativa conjunta amb el col.legi que permet 
la reutilització de llibres de text a alumnes de 
famílies amb precarietat econòmica temporal.
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L’AMPA... 
QUÈ ÉS?
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del 
Col.legi Sagrada Família d’Horta és una 
associació sense ànim de lucre formada per 
persones a títol voluntari i funcionament 
democràtic. Es va constituir registrant-se al 
Dept. de Justícia de la Generalitat l’any 1958 i 
just el curs passat va modificar els seus estatuts 
per adaptar-los a la nova llei del llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya, text normatiu que 
regula les activitats d’aquests tipus 
d’associacions.

OBJECTIUS
L’AMPA troba el seu sentit en el marc de la 
relació família-escola marcada per uns principis 
de complementarietat, corresponsabilitat i 
participació en benefici dels nois i noies.

MITJANS
La relació família-escola es pot establir 
mitjançant la relació directa de mares/pares amb 
l’equip docent del centre ( tutors, 
professors,etc..),  via participació en la gestió del 
centre en el marc del Consell Escolar, via 
programes adreçats als propis pares (activitats, 
escola activa de pares,...)... i via l’AMPA que és 
un mitjà institucionalitzat de col.laboració 

família-escola. 

FUNCIONS                                    
Té dues funcions bàsiques: La col.laboració amb 
l’escola en el desenvolupament de la seva tasca 
educativa, participant en el manteniment i 
actualització del caràcter propi del centre, pel 
qual han optat en elegir-lo, i la defensa dels drets 
dels pares en l’educació escolar dels seus fills.

http://www.ampasafahorta.org
http://www.ampasafahorta.org


L’AMPA FUNCIONA PER 
COMISSIONS

• • •

COMISSIÓ EDUCATIVA       
Col.labora amb el Centre 
especialment a través dels 
coordinadors i professors de les 
diferents etapes en la recerca de 
nous sistemes educatius, sempre que 
contribueixin a la millor formació 
dels alumnes.

Col.labora amb el grup de Pastoral i 
organitza conferències, col.loquis, 
etc... per als pares i alumnes. 
L’Escola Activa de Pares es troba 
integrada dins d’aquesta comissió.

COMISSIÓ ASSISTÈNCIA SOCIAL
La comissió d’assistència social  
dona suport econòmic a les famílies 
d’associats que ho necessiten en 
moments puntuals....
Els fons d’aquesta comissió s’obtenen 
mitjançant els cursets extraescolars 
(informàtica d’iniciació i avançada, 
batuka, ritmes flamencs,...) i la 
venda de paperetes per a la rifa de 
Nadal.
El fons de l’obra de protecció 
escolar -que gestiona l’AMPA- 
permet  cobrir les depeses de 
matriculació, ensenyament, llibres,... 
d’aquells nens que quedin orfes de 
mare o pare fins la finalització dels 
seus estudis.

Activitats que organitza l’AMPA

          Homenatge Famílies

	
 Jocs Florals

	
 Concurs de  Primavera

	
 Carnestoltes

	
 Premis SAFA

	
 Diada de l’Esport

	
 Teatre de Nadal

                                Colònies

                         Conferències	


                                    Escacs      

                              Patinatge    

             Esport Extraescolar

                                            ...

QUI COMPOSA LA JUNTA ?
PRESIDENTA Carmen Vera Cañamero T. 93 3583247

VICEPRESIDENTA Francesca Escandell  Verdera T. 93 6741043

SECRETARI Ramon Casal Sabarich T. 93 4207505

VICESECRETARI i Esports Toni Botías Garcia T. 93 3477397

TRESORERA Marta Suñer Maurel T. 93 4200200

VICETRESORERA Lourdes Cànovas Valle T. 93 4295284

VOCAL Cultura Ana Sánchez Matas T. 93 3583653

VOCAL Educativa Toni Pons Gramage T. 93 4297863

VOCAL Cultura José Miguel Martínez Méndez T. 93 4292262

VOCAL Escola Activa Maribel Benavides Muñoz T. 93 4201530

VOCAL Esports Xavier Muñoz Jiménez T. 639 055206

VOCAL Ass Social Laura Garcia Salazar T. 93 3492292

VOCAL Educativa Montse Rodriguez Benito T. 93 3118844

VOCAL Comunicació Pilar Rodriguez Fernández T. 93 3572945

VOCAL Ass Social Maribel Cantí Navarro T. 93 3510346

VOCAL Pastoral Olga Felez Pes T. 93 3581234

VOCAL Esports Xavi Climent Rubio T. 670 275248

VOCAL Medi Ambient Jordi Beato Cabanes T. 93 3571521



Escola 
Activa 
de Pares

Fem de la família el millor per 

créixer.
L'Escola Activa de Pares la 
conforma un grup de famílies, que 
pretén que hi siguin i estiguin 
presents totes les famílies del 
cole.  
El principal objectiu, la principal 
proposta dels pares, és la 
continua formació per a una 
millor educació i convivència 
vers el nostres fills.
Ho aconseguim gràcies als 
esdeveniments que s’organitzen 
durant l’any i que serveixen per 
ser més còmplices dels fills i 
consolidar les relacions entre els 
pares fent-nos traspàs de les 
experiències viscudes.

CALENDARI
14/10/2011 
Presentació 

Escola Activa de Pares

17/12/2011
Obra de teatre i 
Sopar de Nadal

18/02/2012 
Carnestoltes

26/05/2012 
Colònies

17/06/2012
Sortida Fi de Curs

+  Conferències durant 
l’any

COMISSIÓ CULTURA
Conjuntament amb la col.laboració 
del centre i el professorat, organitza 
diferents esdeveniments de caràcter 
cultural per a que l'alumnat participi: 
Concursos de Primavera (literatura, 
ciència, dibuix, fotografia), Premi 
literari o artístic d'escoles SAFA 
d'Espanya, Dia de l'Homenatge a les 
Famílies. A més de: equipar la 
Biblioteca segons necessitat de la 
docència, promoure la participació 
d'alumnes en els escacs i en el grup 
de Scouts Mafeking.

COMISSIÓ ESPORTIVA
Actualment ningú dubta de la 
importància i la necessitat d’educar 
en valors ni de que l’esport forma 
part del desenvolupament integral 
dels nostres fills. L’esport 
extraescolar paral·lelament a les 
activitats físiques i esportives que 
tenen lloc dintre de l’horari lectiu, és 
un mitjà ideal per fomentar el treball 
en equip, el respecte als companys i a 
les normes, l’ autodisciplina i la 
pràctica d’hàbits saludables. L’esport 
escolar ha d’ajudar als alumnes a 

gaudir de les victòries però també 
a acceptar les derrotes.

Aquests són els motius pels que 
l’AMPA mitjançant la seva 
Comissió d’Esports gestiona i 
promou els diferents esports 
extraescolars que es practiquen 
al col·legi: Bàsquet, Handbol, 
Futbol i Patinatge. Els 
entrenaments comencen al mes 
de setembre i la Diada de 
l’Esport que es celebra al mes de 
juny, posa punt i final a la 
temporada.

COMISSIÓ RELACIONS PÚBLIQUES                                     
És l’ encarregada de gestionar la 
imatge institucional de l’AMPA, 
mimant, cuidant i afavorint les seves 
relacions principalment amb tot 
l’entorn SAFA. S’aproven les ajudes a 
l’ONG Carumanda, es mantenen 
vives les relacions amb les 
Federacions Nacionals i 
Internacionals SAFA participant i 
preparant les trobades que 
organitzen. Col·laboren també amb la 
Comunitat Educativa i dels 

Germans 
especialment en  l’homenatge al 
Venerable Germà Gabriel Taborín.

El nostre repte pel curs 2011/12 va 
més enllà, volem aconseguir una 
comunicació bidireccional, és a dir, 
donar-nos a conèixer i potenciar la 
nostra imatge corporativa però 
també escoltar i atendre les 
necessitats de la nostra comunitat.

 

Coordinadors:
Maribel Benavides , Ana Sánchez

 i José Miguel Martínez
Germà Longinos i Germà Gabriel  

(coordinadors Col.legi)

PLA VERD
Sumant-nos a la iniciativa del Pla Verd de  l' Escola,  aquest any s'ha continuat reduint el consum de paper, s'ha engegat el Boc'n Roll perevitar el paper d'alumini i ja som membres de l'Agenda 21 Escolar.Pel proper curs volem afegir nous reptes:

EcoConsells, bústia de suggeriments, introduir la Natura a les aulesi al Centre, iniciar un Hort pels alumnes de la ESO, incorporar millores d’ eficiència energètica al Centre i animar-vos a reduir, reutilitzar i reciclar molt més.Ajuda'ns i  col·labora. Estem oberts a noves propostes !!


