Què és l’AMPA?

Que fem?

És una en tat sense afany de lucre, formada per

Ges onem

les mares i els pares dels alumnes de l’escola, l’ob‐
jec u de la qual és vetllar pel bon funcionament

 Servei de menjador i tallers de migdia

de l’escola i defensar, juntament amb l’equip do‐
cent, els interessos de les famílies.

Organitzem
 Festes i trobades:

La Marató, Carnestoltes i la Festa de Final de Curs.
I amb preus especials pels socis d’Ampa:
 Servei d’acollida ma nal i de tarda.
 Ac vitats extraesolars:

Qui pot ser soci?
Poden ser socis de l'AMPA totes les famílies que
tenen els seus fills/es matriculats a l’escola.

Futbol, Handbol, Mul esports, Natació, Robò ca,
Pa natge, Escacs, Anglès, Teatre, Orfeó, Psicomotrici‐
tat, Big Band i Dansa Moderna i Dansa Crea va.
I les diferents exhibicions i compe cions on volen
par cipar els nens/es.

Per a ser familia sòcia de l’AMPA s’ha de fer efec‐
va la quota anual de cada curs.

 Quadernets

Totes les famílies sòcies poden, d’una manera vo‐
luntària, col·laborar, par cipar i aportar idees i
suggeriments per millorar el funcionament de
l’Ampa.

 Excursions: Subvencionem un import al curs.

i

reu lització

dels

llibres

(socialització)

 Casals d’es u al Barri de Pardinyes amb la

col·laboració d’una empresa especialitzada.

Col.laborem amb l’escola amb la Castanyada i Nadal.
 Xerrades i conferències

També ....
Ajudem a l’escola amb dotacions econòmiques per:
‐ Llibres per la biblioteca.
‐ Reforcem l’equipament a les aules, compra de jocs
i material educa u, ...

Som solidaris
L’AMPA i l’Escola, amb el suport de SERCODAGA,
hem iniciat aquesta col·laboració amb la fundació
Arrels‐St.Ignasi de Lleida, el projecte d’aprofitament
del menjar cuinat que no s’acaba servint als menja‐
dors escolars.

Qui la ges ona?
La Junta de l’AMPA, composada per mares i pares de
l’Escola, que voluntàriament ho desitgen i que es re‐
nova periòdicament.
Treballem per comissions:
‐ Econòmica
‐ Menjador i acollida
‐ Ac vitats Extraescolars
‐ Festes i Sor des
‐ Comunicacions – Web
‐ Socialització i quadernets

I a més a més ...
Contractem un professional per a enregistrar les
festes, de forma que tothom pugui gaudir d’una vi‐
sualització amb qualitat.

La junta actual està integrada per:
‐ 1 president
‐ 1 vicepresidenta
‐ 1 secretari
‐ 1 tresorer
‐ 10 vocals
‐ 1 suport administra u

ampa@ampaescolalamitjana.cat
www.ampaescolalamitjana.cat/ampa
Telèfon: 629 915 290

