Comissió de Festes: organitzar diverses festes, com la Castanyada,
Quina Solidària, Carnestoltes, Festa final de curs, amb l’objectiu
d’aconseguir caliu entre les famílies i l’ escola

Es van crear més de 300 peces
de Lego pel Carnestoltes 2016 i
es van vendre 470 tiquets pel
sopar de final de curs

Comissió de Difusió: fa arribar a totes les famílies informació
relacionada amb l’escola i amb l’AMIPA a través de les delegades i
els delegats i actualitza la pàgina web.
El canal de comunicació
habitual és el grup de
whatsapp de cada classe, el
curs 15-16 es van realitzar unes
40 imatges informatives
Comissió de la Revista: es realitzen dues revistes a l’any
conjuntament amb la comissió de l’Escola. En ella hi podeu trobar
les activitats que es desenvolupen a l’escola, així com aquelles que
l’AMIPA organitza. També hi ha un espai obert a la participació de
qualsevol de vosaltres, pares i mares.
“La pissarra”
s’autofinança gràcies a la
recerca d’anunciants,
actualment uns 40 i té una
tirada de 450 exemplars.

També ens podeu trobar a
info@amipaentorn.cat o a
www.amipaentorn.cat

La feina feta per l’AMIPA:
Què és l’AMIPA?
L’AMIPA representa les famílies, col·labora en les activitats
educatives i fa de nexe entre l’escola i el seu entorn. Des de
l’associació es pot conèixer la situació del centre i vetllar pel
manteniment de la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.

Qui som?
Som un grup de pares i mares amb ganes de col·laborar i participar
en el funcionament de l’escola, i intentar millorar la qualitat de
l’educació.

La quota anual i per família de 30 € va destinada

Beneficis de fer-se soci
Descomptes en la compra de llibres
Gaudir dels extraescolars i del menjador
Ajudar en el bon funcionament de l’escola
Implicar-se en l’educació dels nostres fills i filles

Com participar i per què?
És bo fer-se soci i assistir a les reunions ja que és el lloc on, entre
tots, es debaten i es prenen decisions que afecten al funcionament i
la organització del centre.

Comissió de Menjador: gestiona integrament el menjador escolar
per donar la màxima qualitat a tots els alumnes (contractació de
personal, elaboració dels menús, proveïdors...)

El menjador de l’escola
serveix 250 menús
diaris amb productes
de proximitat i de
qualitat

Comissió d’Extraescolars: coordina tots els extraescolars, gestiona
els horaris i els espais, i organitza el casal de Bon dia, migdia i tarda.
Tenim un coordinador, en Mateu, que gestiona diàriament tots els
extraescolars i el menjador.
Tenim 275 alumnes fent
extraescolars i 65 en el
casalet bon dia, migdia i
tarda; oferim 9 activitats;
cada dia de la setmana;
amb una ràtio de 9 nens
per activitat
Comissió de Llibres: Gestiona la venda de llibre i lluita per
aconseguir el millor preu per a les famílies, col·labora amb la
biblioteca de l’escola i la de les aules.
Hem aconseguit un venda
de llibres personalitzada i de
proximitat, dins del mateix
municipi, i de mitjana tenim
un 20% de descompte en la
compra dels llibres

