ENTREVISTA A L'AMPA
Font: Revista Bell News, pàgines 14 i 15, curs 2017/18.

La comunitat educativa vol
reconèixer la tasca que l'AMPA de
l'Institut Bellvitge ha dut a terme
durant molts anys i que ara tanca
una etapa. La Mari Gómez,
presidenta, la Loli Ramos,
tresorera, la Natàlia Carvajal,
secretària, i la Beli Contreras, totes
elles dones treballadores i mares
dels nostres alumnes, han procurat
el benestar de les famílies i
l’alumnat durant aquests darrers
quatre anys.
Per aquest motiu l'alumnat de 1r d'ESO ha preparat una breu entrevista per conèixer la
tasca d'aquestes quatre dones, tant a nivell educatiu com social.
1. Què és exactament l’AMPA?
És l’associació de mares i pares dels alumnes de l’institut Bellvitge. L’AMPA promou
les accions necessàries perquè els alumnes i les seves famílies us trobeu
acompanyats i representats en aquesta nova etapa que comenceu a Secundària i
Batxillerat, dins el nostre institut.
2. Quants anys fa que està formada l’AMPA?
Creiem que des del principi de l’Institut. Fa uns 38 anys, el pare d’una de les
integrants de l’actual AMPA ja formava part de l’AMPA d’aquell temps!
3. Quins són els càrrecs de l'AMPA?
Hi ha dos càrrecs que són obligatoris dins d’una AMPA, el càrrec de presidenta i de
secretària. En el nostre cas, també hi ha una tresorera i una vocal.
4. Què feu concretament a l’AMPA?
Moltíssimes coses! Distribució de llibres i material escolar, organització d’activitats
extraescolars, participació en el Consell Escolar i en el Projecte Educatiu del Centre,
aportacions i ajuts econòmics a les famílies amb dificultats, participació en projectes
comunitaris, organitzem xerrades i tallers per a les famílies... I també tenim un projecte
molt maco, que és el de les tertúlies literàries, on participem professores i mares.
5. Creieu que és necessària una entitat com la vostra a l’institut?
Sí, creiem que és fonamental que hi hagi una AMPA al nostre centre, ja que és l’enllaç
entre l’institut i les famílies, i duu a terme una tasca molt útil.
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6. Us agrada col·laborar a l’AMPA?
Sí, ens agrada moltíssim, si no fos així no
hauríem estat tants anys participant en aquest
projecte, amb tot l’esforç que suposa.
7. Per què creieu que a l’AMPA la majoria de
membres són dones?
Perquè per sort o per desgràcia, les dones, fins i
tot ara, estem més implicades en l’educació dels
nostres fills. També som més socials i
comunicatives.
8. Des de l’inici de l'AMPA heu estat totes juntes?
No. La Mari va començar abans, amb l’anterior AMPA. Després ens vam incorporar
la Beli i jo, la Loli, quan es va necessitar un relleu. I aquest curs se’ns ha afegit la
Natalia, perquè la seva filla ha començat primer d'ESO.
9. Quants dies us reuniu?
El dia d’atenció a les famílies és cada dimarts i aquest dia estem disponibles al
despatx de l’AMPA de 17h a 18:30h. Però, com que sempre tenim alguna reunió o
activitat, els altres dies de la setmana també estem força disponibles. Podeu
imaginar que és molt difícil compaginar aquests horaris amb la nostra vida familiar i
amb les nostres feines, però ho fem perquè pensem que l’esforç paga la pena.
10. Quina és l'activitat de la qual us sentiu més orgulloses?
És molt difícil escollir entre tota la feina que hem fet. Ajudar les famílies
econòmicament amb la socialització de llibres, fer aportacions a les famílies amb
dificultats, organitzar les activitats extraescolars perquè gaudiu de l’institut d’una
altra manera, a través de l’esport, de les xerrades literàries amb la Lilí, que ens
introdueix al món de la literatura d’una manera apassionant, etc. Ens agraden moltes
coses!
11. Després d’una pila d’anys, l’AMPA, de moment, no ha trobat relleu... Creieu
que hi haurà altres famílies que vulguin continuar la vostra feina?
Esperem que sí, perquè l’AMPA fa una tasca molt necessària a l’institut. Pensem en
positiu i confiem que el buit que nosaltres deixem animi a altres persones a formar
una nova AMPA.
12. Recordareu aquests anys a l’AMPA amb estima? Trobareu a faltar les
reunions del dimarts a la tarda?
I tant! No només hem format part d’una junta, ens hem fet molt bones amigues. No
tot han estat moments de feina, també hem rigut molt. Ens sentim molt orgulloses
d’haver participat a l’AMPA i de tota la tasca que hem fet durant tots aquests anys.
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