Butlleta d’inscripció
i participació
Què cal per ser soci de l’AMPA?
PRIMER:
Satisfer la quota per família, actualment 20 euros
per curs.
Pots satisfer-la conjuntament amb la compra dels
llibres, abonar-la personalment a l’AMPA, o fer un
ingrés o transferència al compte de l’AMPA:
2038 8949 41 6000095365. Bankia, C. Bogatell, 51.
SEGON:
Participar, en la mesura de les teves possibilitats, en
qualsevol de les activitats o comissions de l’AMPA.
Vols ser-ne membre o col·laborar en alguna comissió? Vols col·laborar en activitats puntuals?
Pots integrar-te en qualsevol comissió o activitat.
Comissió llibres

Comissió econòmica

Comissió extraescolars

Comissió activitats

Comissió festes i tallers

Comissió reivindicativa

Comissió aprenentatges

Comissió final de curs

Comissió comunicació

Comissió sostenibilitat

Vull col·laborar en activitats puntuals

Nom i cognoms del nen/a i curs
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/familiar

Uneix-t’hi
i participa-hi!!!!!
Necessitem moltes mans.
Fes de l’escola dels teus fills i filles un espai de trobada perquè entre tots i totes fem l’escola que volem.

Fes-te
voluntari,
sigues una
peça clau

On som?
C/ Santa Caterina, s/n
Cantonada Pl. Rosa Sensat
08930 – Sant Adrià de Besòs

AMPA
POMPEU FABRA
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Pompeu Fabra
Atenció a les famílies:
Dimecres, de 16:45 a 17:15
ampapompeustadria@hotmail.com
AMPA 2.0
pompeuampa.wordpress.com
AmpaPompeu

Telèfon de contacte
e-mail de contacte
Signatura

@AMPAPompeuFabra

AMPA
POMPEU FABRA
Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Pompeu Fabra

MISSIÓ de l’AMPA
La missió de l’AMPA és actuar en col.laboració amb
l’Escola, com a representant de les famílies, per millorar i optimitzar l’educació que rep l’alumnat (tant de
l’Escola com de les famílies) i el seu benestar.
Per poder assolir-la, l’AMPA es planteja els següents

OBJECTIUS:
— Col.laborar i participar en les activitats educatives
de l’Escola.
— Assistir als pares i mares en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills i filles.
— Fomentar la participació dels pares i mares a la
vida escolar.
— Donar solucions a les demandes i necessitats de
conciliació familiar i altres, oferint serveis de qualitat en horaris no lectius.
— Col.laborar amb l’Escola en el desenvolupament
del projecte educatiu.
— Promoure activitats de formació de famílies.

L’AMPA s’organitza en COMISSIONS DE TREBALL:
COMISSIÓ DE LLIBRES I SOCIALITZACIÓ
Promou i dinamitza la socialització de llibres. Compra i
distribueix entre l’alumnat els llibres de text.
COMISSIÓ ECONÒMICA
S’encarrega de la tresoreria, seguiment del pressupost
i realització de l’informe econòmic de final de curs.
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I CASAL D’ESTIU
Gestiona les extraescolars i el casal d’estiu.
COMISSIÓ D’ACTIVITATS VÀRIES
Realitza altres activitats per tal de tenir una font
d’ingressos complementària, (com la venda de loteria
i mercats a la porta de l’Escola).
COMISSIÓ DE FESTES I TALLERS
Organitza les diferents festes que s’ofereixen: benvinguda P-3, col.laboració en la graduació de P-5, Jocs
florals – Sant Jordi (en col.laboració amb l’Escola) i altres que puguin sorgir.
També organitza els tallers per a alumnes i famílies
que es puguin oferir.
COMISSIÓ REIVINDICATIVA
S’encarregarà de donar sortida als moviments reivindicatius generats com a resposta a les retallades que
pateix l’educació pública, i altres canvis que la perjudiquin.
Actualment es coordina amb Sant Adrià es mou.
COMISSIÓ D’APRENENTATGES
Ofereix tallers d’aprenentatges d’utilitat per a les famílies, per tal de millorar com a educadors/es.
Organitzarà, quan calgui, jornades temàtiques.
Pot assumir també les inquietuds en educació emocional.

COMISSIÓ DE FESTA I SOPAR DE FINAL DE CURS
Organitza la festa i el sopar de final de curs.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I
ACOLLIDA
S’encarrega de fer arribar a les famílies la feina que
fa o vol fer l’AMPA i demanar col.laboració. Una de
les funcions d’aquesta comissió és aconseguir una
major participació de les famílies a l’AMPA per poder oferir més i millors activitats.
COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT
Promociona hàbits sostenibles i dóna suport per tal
de millorar com a Escola respectuosa amb el medi
ambient.
Potencia la transmissió dels valors de sostenibilitat,
no només a través de coneixements sinó també a
través de l’exemple quotidià.

L’AMPA és
cosa de tots.
Participa-hi!

