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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 10             31 de març de 2017 

 
1. RECOLLIDA LLIBRES USATS 
 

Com cada any l’escola organitza un mercat solidari de llibres i roses per celebrar la 

diada de Sant Jordi. Per aquest motiu, seria necessari que cada alumne/a portés llibres 

reutilitzats (en bon estat) abans del dia 7 d’abril -abans de vacances-. 

Per cada 3 llibres que portin en bon estat i adients per a nens de 3 a 12 anys, es donarà un 

val descompte d’un euro. Com a màxim donarem 3 vals per nen. 
 

Agraïm la vostra col·laboració.  

 

2. EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
 

Es va reunir el passat 20 de febrer a les 16.45h. Us detallem el més significatiu del que es 

va tractar: 

 Es va aprovar l’acta  de la reunió del dia 14 de desembre de 2016. 

 La comissió econòmica del Consell va  presentar la proposta de liquidació de 

l’exercici econòmic de l’any 2016 i la proposta de pressupost per al 2017. Ambdós 

documents es van aprovar. 

 Informació de les comissions de deutors, convivència, guardiola solidària i menjador. 

  

3. L’AMPA INFORMA   

 

3.1 INFORMACIÓ ASSEMBLEA 
 

A la passada Assemblea General de l’AMPA celebrada el dimecres 1 de març, amb 

assistència de la Junta més 1 sol pare de l’escola, es va renovar l’actual Junta de 

l’AMPA. Surt de presidenta la Sra. Olga Pérez i assumeix el càrrec el Sr. Óscar López. 
 

Lamentem la nul·la assistència i participació de la resta de famílies i recordem, un cop 

més, que l’AMPA l’hem de sostenir entre tots.  
 

Per aclarir conceptes que potser estan confosos informem que: 

 Junta AMPA: són els membres permanents que formen part de les diferents 

Comissions internes de l’AMPA i tenen veu i vot en els decisions de gestió. A la 

nostra AMPA existeixen actualment les següents comissions: 
 

 

o Acollida 

o Casals 

o Comunicació 

o Comissió de 6è 

o Consell Escolar 

o Delegats 

o Economia 

o Escola de pares 

o Extraescolars 

o Festes 

o Roba 
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 Assemblea AMPA: és el conjunt de socis de l’Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes 
 

Us detallem les funcions d’una AMPA segons la FAPAC: 

1. Dona suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del 

Centre en tot allò que contribueix a la millora de la qualitat de l’ensenyament que 

reben els nois i noies. 

2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva 

implicació en el funcionament del centre. 

3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre 

el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. 

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar 

els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. 

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un 

representant al Consell Escolar del centre. 

6. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un 

centre. 

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. 
 

Recordem que la Junta es reuneix mensualment, un dijous a les 21h a la seu de l’AMPA i 

que aquestes reunions són obertes a la resta de pares i mares. Si un pare/mare vol 

incorporar-se com a vocal, com a membre permanent de la Junta, s’ha de demanar 

expressament i quedarà adscrit també a una comissió. 

L’Assemblea General, en canvi, se sol convocar de manera ordinària un cop a l’any (i 

extraordinària cada cop que sigui necessari) i estan convocats tots els membres socis de 

l’AMPA (90% de famílies de l’escola) . 
 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol altre tipus de participació o 

col·laboració, de la que us estarem molt agraïts. 

 

3.2 ALTRES INFORMACIONS 
 

 Us recordem que aquest dilluns 3 d'abril de 16.45h a 18.15h es farà la darrera sessió 

del Taller d'Educació Emocional amb el Feliciano Garcia. En cas d'estar interessats 

en assistir-hi i no haver fet la inscripció, podeu venir directament a l'aula d'idiomes. 
 

 El divendres 7 d'abril els alumnes de sisè i les seves famílies ens oferiran un berenar 

de final de trimestre, per tal de finançar el seu viatge de fi de curs. No cal que porteu 

berenar! També ens oferiran quatre tallers: pintar cares, fer una papallona, fer un punt 

de llibre i decorar un llapis. 
 

 Del 10 al 13 d'abril es farà el Casal de Setmana Santa a l'escola, gestionat per SESQ. 

Trobareu més informació sobre activitats i preus  

a http://ampapaucasals.cat/index.php/noticies/100-setmanasanta2017 
 

 El divendres 21 d'abril es celebrarà la Festa de Sant Jordi. Per tal de recaptar diners 

per a la Guardiola Solidària de l'escola, l'AMPA muntarà una parada amb 

manualitats fetes per les famílies, així que us demanem la vostra col·laboració per 

tenir una parada plena de detalls. Gràcies! 

 
Atentament,                     

 

 

 Equip directiu i AMPA 
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