Participant en la castanyada

Manifestació Salvem el planeta

Cartell de la decoració d’hivern 2019

Mostra d’extraescolars al pati de l’escola

Cartell Printempa 2019

Revista Fem escola 2019

Assamblea general de l’Ampa

Cartell de la xerrada sobre videojocs

Tota la informació sobre l’AMPA al web
ampafortpienc.org
Seguiu-nos a:

facebook.com/ampafortpienc

Si et vols adreçar a l’AMPA escriu a
correu@ampafortpienc.org
@ampafortpienc

@ampafortpienc

TOTS
I TOTES
SOM
L’ESCOLA!
Inscriu-te a l’AMPA
i participa amb l’escola
en l’educació dels teus infants
Escola Fort Pienc

|

C/ Alí Bei, 75

|

08013 Barcelona

ampafortpienc.org
|

Tel. 932 462 999

QUÈ ÉS L’AMPA?
L’AMPA som el conjunt de mares i pares
de l’alumnat de l’escola Fort Pienc. Volem
ser partícips de l’educació de les nostres
filles i fills també en l’àmbit escolar, col·laborant estretament amb l’equip de mestres i amb l’equip directiu del centre.

COMISSIONS DE L’AMPA
Amb la participació de totes les
mares i pares fem possible que a
l’escola es puguin fer activitats que
complementen el currículum establert i la tasca dels i les mestres.

PER QUÈ VOLEM L’AMPA?
•
•

•

Afavoreix les relacions i la convivència entre les famílies.
Fa possible l’organització i realització de les activitats complementàries
de la nostra escola.
Ens agrupa com a mares i pares en
una entitat reconeguda legalment i
vàlida com a interlocutora davant les
diverses administracions públiques.

•

Té representació al consell escolar.

•

Promou activitats d’extensió educativa, conferències, col·loquis o taules
rodones, que contribueixen a la formació permanent de les famílies en
la seva tasca educadora.

•

Dona suport i manté una estreta relació de col·laboració amb la direcció
del centre.

COM PUC FORMAR-NE PART?
Vull ser membre de l’AMPA

Vull participar activament a l’AMPA

Per ser membre de l’AMPA i poder beneficiar-te de les activitats has d’omplir el full
d’inscripció i pagar la quota anual de
soci (55€ / família aprox.).

Si ets membre de l’AMPA i vols, a més,
col·laborar-hi activament només has de
triar quin àmbit t’interessa i posar-te en
contacte amb la comissió corresponent.

Les inscripcions es podran fer a l’inici del
curs.

A continuació trobaràs el llistat de les comissions existents i les seves adreces de
contacte.

El segon dilluns de cada mes, a les 20,30 h, té lloc, a l’escola,
la junta de l’AMPA. Una reunió oberta a tothom qui tingui interès
i vulgui saber de primera mà què fa l’AMPA a l’escola.
Hi està tothom convidat!!

Menjador

S’encarrega de vetllar pel bon funcionament del menjador i del temps d’esbarjo dels migdies a l’escola.
Treballa per tal que sigui un espai d’aprenentatge i
convivència on s’assoleixin uns bons hàbits d’higiene
i alimentació.
Activitats destacades: grup de pares i mares observadors del menjador.

menjador@ampafortpienc.org

Extraescolars

Organitza i gestiona les activitats que realitzen els
nens fora de l’horari escolar.
Activitats destacades: activitats extraescolars creatives, esportives i d’idiomes durant el curs, casals i
colònies d’estiu.

extraescolars@ampafortpienc.org

Dinamització

Organitza activitats de caràcter lúdic dins l’entorn escolar fora de les hores lectives per tal que les famílies
es coneguin i gaudeixin plegades.
Activitats destacades: decoració d’hivern del vestíbul, festa de fi de curs, excursions i activitats diverses
per a les famílies.

dinamitzacio@ampafortpienc.org

Relacions externes

Representar l’AMPA en relació amb d’altres AMPA/
AFA i les relacions institucionals

relacionsexternes@ampafortpienc.org

Social

Ofereix xerrades o tallers adreçats a les famílies i que
recolzin la feina de fer de pares i de mares.

Treballem per garantir la INCLUSIÓ i accessibilitat de
tots els infants a l’escola amb independència de les
seves característiques (funcionals, culturals, econòmiques, gènere), així com per afavorir la COHESIÓ
SOCIAL entre els membres de la comunitat educativa
(families, alumnes, professorat i barri).

I vehicula qualsevol altra demanda formativa que pugui ser d’interès per a les famílies i altres membres
de la comunitat educativa (equip docent, monitoratge,
alumnat...).

Activitats destacades: Xarxa Antirrumors Escola
Fort Pienc, Berenar de benvinguda famílies P3, Festa Any Nou Xinès, Festival Dona la Volta a la Moda,
captació de subvencions.

Formació

formacio@ampafortpienc.org

Comunicació

Treballa per acostar l’Ampa a tots els pares i mares i
informar de les activitats que organitza.
Activitats destacades: web, xarxes socials, revista
anual de l’escola.

comunicacio@ampafortpienc.org

Entorn escolar
i medi ambient

Treballem per la millora mediambiental de l’escola.
Activitats destacades: jardins i espais verds als patis infantils.

mediambient@ampafortpienc.org

social@ampafortpienc.org

Igualtat i gènere

Treballem perquè l’escola sigui un espai lliure de
masclisme i d’estereotips de gènere, perquè les nostres filles i fills tinguin els mateixos drets i les mateixes
oportunitats a la vida, independentment del seu sexe.
Activitats destacades: celebració del 8 de març
amb l’escola, xerrades, etc.

igualtatdegenere@ampafortpienc.org

Si voleu més informació sobre
l’AMPA i les seves comissions
podeu consultar el web
ampafortpienc.com

