
Resum d’activitats curs 2014-2015 



JUNTA DIRECTIVA 
CÀRRECS 

Presidenta: Mercè Pascual  
Vicepresidenta: Mariela Marí 
Secretaria: Neus Fornés 
Tresorera: Pilar Agudo 
Vocals: Ana Pardo, Marta Roca, Joaquin Vela, Anna Soler i 
Patricia Guardiola, Nati Aguilar 
  
BAIXES: Marta Tauré i Lidia Cobo 
ALTES: Patrícia Guardiola 





Ens organitzem en les següent ÀREES: 
  
Àrea d’actes i esdeveniment lúdic-culturals: Ana Pardo i Marta Roca 
Àrea d’actes i esdeveniments esportius: Anna Soler 
Àrea de tecnologies i comunicació: Mariela Marí 
Àrea de solidaritat i suport a les famílies: Pilar Agudo i Patricia 
Guardiola 
Àrea de coordinació: Joaquin Vela i Anna Soler 
Pla d’alimentació: Nativitat Aguilar 
  
Representació al Consell Escolar: Marta Roca 





Àrea d’actes i 
esdeveniment lúdic-

culturals:  



• Virorevetlla – sopar benvinguda (3 d’octubre)  
• Col·laboració en els actes de Nadal organitzats 

per l’escola 
• Matinal AMPA (21 de febrer)  Què cal fer per 

ser un científic? 
• Festa de l’esport i gimcana:  Inflables pels més 

petits, concert del grup XIULA : estrena del RAP 
Menja bé i… bateig de la Gegantona XOFI 

• Comiat Batxillerat 25 de maig 2015 
• Virorevetlla (22 de maig) 













Àrea d’actes i  
esdeveniments esportius:  



• Informació dels esports adreçats a les 
famílies organitzades per pares/mares: 
futbol sala de pares i running . També les 
que s’inicien organitzades pel VEC  (volei 
mixt) 

• Col·laboració amb la cursa de la dona (19 
d’octubre) 

• Caminada pels 3 Virolai’s (10 de maig) 









Àrea de solidaritat  
i suport a les famílies:  
 



• Es gestiona la tramitació i renovació de la 
pòlissa d’assegurança de cobertura per 
l’escolarització 

• Reutilització del carilló 
• Mercat d’Intercanvi (els beneficis del mercat 

d’intercanvi per la fundació Babel 205€) 
• Impressora 3D 





Àrea de coordinació:  
  
 



• Subscripció a l’Unportal 
• Carmanyoles (P3) Boc’nroll (1r P) i Gorres (1r i 2n P) 

/ Portampolles (equips d’esport) 
• Sortides d’en Raimundi 
• Reunions de mares i pares delegats 
• Participació a la jornada d’Escola Oberta 
• Concurs “Fem Art” 









Pla d’alimentació: 
 



• Projecte MenjaB: 10è aniversari 
• X Gimcana de l’alimentació 
•  Sopars alternatius  

 
 







Àrea de tecnologies 
i comunicació: 
 



 XERRADES ESCOLA DE PARES I MARES: 
 
“ESPORT i VALORS”  Xesco Espar 
“VALORS per viure JUNTS pares i fills” Francesc Torralba 
“EMPRENEDORIA” Joan Cornet i Prat 
  

#AmpaSOMTOTS 
 











Vies de comunicació de l’AMPA: 
 
 MAIL : ampa@virolai.com 
 
  
BLOG: http://ampavirolai.wordpress.com/ 
  
 
TWITTER: @AMPAVirolai   
 
Un grup a Linkedin: “AMPAVirolai”, 
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