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Benvolgudes famílies, 

 

Durant el curs 14-15 amb l’intercanvi de famílies i mestres del projecte “Juntos, alcanzando un 

sueño” a Sanlúcar de Barrameda va sorgir la iniciativa de crear la comissió AmpaSolidària. 

En el document de presentació d’aquesta comissió (veure document adjunt) s’especifica que 

la seva finalitat inicial és la d’organitzar accions per aconseguir que cap nen/a de la nostra 

escola deixi d’anar a colònies o excursions per un tema econòmic. I en un marc més general, 

treballar per la igualtat de condicions de totes les nens i nens del centre i estimular en ells i 

elles  i les famílies la solidaritat. 

Solidaritat entesa com aquella ajuda mútua que compartim nens, nens, pares, mares i 

mestres des de l’empatia, des del sentiment de ser éssers humans tots sense importar la 

diferència de cultura, gènere o procedència familiar; compartint afecte, comprensió i 

compassió (que no pena). 

A proposta, doncs, d’aquesta comissió, amb l’aprovació de l’Assemblea General de l’Ampa i 

del Consell Escolar (del 13 de desembre de 2016), i amb la finalitat de recollir fons per a 

possibilitar l’assistència a sortides i colònies a tot l’alumnat de la nostra escola,  hem acordat 

que: 

 

 Per cada sortida programada les famílies tindran la possibilitat de poder pagar via 

caixer o bé la quantitat justa o la mateixa quantitat més un euro (concepte sortida 

solidària) que es destinarà a aquest fons solidari. 

 A partir d’aquest trimestre a cada compte corrent  dels  cicles hi haurà la possibilitat 

de fer una aportació voluntària de la quantitat que es vulgui i quan es vulgui per 

aquest mateix fons. 

 La comissió AmpaSolidària organitzarà altres accions per a recollir fons. 

 Els destinataris seran aquelles famílies de seguiment des de la Comissió Social del 

centre  (formada per l’Equip Directiu i els Serveis Socials del poble amb reunions 

mensuals) que ho sol·licitin o acceptin l’ajut ofert. 

 Des de l’escola es vetllarà per l’anonimat dels destinataris d’aquest ajut. 

Us animem doncs, en la mesura de les vostres possibilitats, a ser solidaris! 

 

Equip Directiu 

Cardedeu, 16 de gener de 2017 

 


