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QUE ÉS L’AMPA?!
!

!
PARTICIPA!!
!

L’associació de mares i pares (AMPA) de
l’Escola Sant Jordi és una entitat sense
afany de lucre, que agrupa pares i mares
de l’Escola, una associació comunicativa,
participativa i per tant oberta a tothom. És
l’instrument que tenim els pares i les
mares per participar d’una forma activa i
organitzada en la vida de l’escola dels
nostres fills.!

A totes les persones que formem part de
la Junta Directiva de l’AMPA, que és
també la teva, ens agradaria molt poder
comptar amb la teva participació, bé sigui
en tasques d’organització d’activitats, bé
sigui com a participant en les mateixes,
sense que això t’impliqui adquirir
responsabilitats permanents si no ho
vols. Si desitgessis col·laborar amb
continuïtat en les esmentades tasques,
seràs ben rebut/da, i ja des d’ara t’ho
agraïm. Si no pots o no vols, encara hi ha
la possibilitat de participar en tasques
puntuals, sense un compromís de
continuïtat. !

!

El nostre objectiu fonamental és
contribuir a la millora de la qualitat de
l’ensenyament que reben els nens i les
nenes de l’Escola Sant Jordi i donar
suport a activitats i serveis on l’escola no
pot arribar, com ara el menjador,
permanències, extraescolars, festes, etc.!

!

L’AMPA es finança principalment
mitjançant l’aportació d’una quota anual
voluntària per família que serveix per
poder organitzar els diferents serveis que
ofereix l’AMPA. Ser soci de l’AMPA és un
benefici per a tothom, restar-ne al marge
no beneficia a ningú.!
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AMPA
ESCOLA
SANT JORDI
DE SANT
VICENÇ DE
MONTALT!

!
COM FER-SE’N SOCI!
!

La quota anual de l’AMPA és de 25€
l’any per família i es pot fer efectiva
durant la compra de llibres o omplint el
formulari que trobareu al blog de l’AMPA i
fent una transferència al compte: !

!
2100 1372 98 0200021365!
!
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!
PER A QUÈ SERVEIX I QUÈ
OFEREIX L’AMPA!

!

Tots els cursos escolars l'AMPA ofereix els
següents serveis, sempre d'acord amb la
voluntat i interessos dels pares i mares, de
manera que si no hi ha prou famílies
interessades en algun d'aquests serveis,
no es podria realitzar:!

!

• Col·labora amb l’equip docent en el bon
•
•
•
•
•
•

•
•
•

!

funcionament de l’escola!
Gestiona el servei d’acollida de matí i
tarda!
Gestiona el servei de menjador!
Organitza i fa el seguiment de les
activitats extraescolars!
Col·labora amb el finançament de la
web de l’escola!
Gestiona la venta de llibres!
Organitza i finança les festes a l’escola
pels nens com la Castanyada, Caga Tió,
Sant Jordi, etc.!
Organitza la festa de fi de curs!
Obsequia a les famílies amb la
fotografia de cada curs!
Col·labora amb projectes educatius!

• Organitza les colònies pels nens/es de
tota l’escola.!
• Organitza xerrades de formació
adreçada a pares i mares!
• Tramita les sol·licituds de subvencions a
l’Ajuntament i a la Generalitat!
• Forma part amb representació pròpia al
Consell Escolar del centre!

!
!
EL BLOG DE L’AMPA!
!

Tenim el privilegi de gaudir d’un blog
específic de la nostra AMPA, molt
actualitzat on podreu trobar molta
informació útil (menús mensual del
menjador, comunicats, agenda d’activitats,
telèfons útils), els formularis d’inscripció
per les activitats extraescolars i les
colònies, informació sobre la venta de
l’equipament escolar, la galeria de les fotos
realitzades durant les festes o les activitats
a càrrec de l’AMPA i molt més! Hi podeu
accedir a través de la web de l’escola o a
l’adreça: ampa.escolasjordi.cat. !
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ORGANITZACIÓ DE
L’AMPA!

!

Per tal de poder oferir tots aquests serveis
i tal i com marquen els seus estatuts, la
junta de l'AMPA es reuneix de manera
ordinària una vegada al mes a l’escola,
tots el socis de l’AMPA hi poden assistir.
L’Assemblea General de l’AMPA es
celebra un cop a l’any, normalment a
l’octubre, per tal d’aprovar pressupostos i
renovar càrrecs.!

!

Vine i participa!!

