
AMPA ESCOLA JOAN ROURA I PARELLA (curs 2018-19)

Ens posem en contacte amb els pares i mares per primera vegada des d'aquesta nova
pàgina web.

Mitjançant l'espai que tenim en aquesta pàgina i pel grup de whatsapp us anirem
informant de les activitats que duem a terme i d'altres informacions que considerem

oportunes.

BON INICI DE CURS!! 

L'AMPA de l'Escola Joan Roura i Parella és una entitat sense afany de lucre formada per
mares i pares de l'Escola, en la qual totes les famílies poden participar. 

Entre d'altres, fa d'enllaç entre l'escola i les famílies; gestiona serveis per als alumnes,
com ara el menjador o l'acollida matinal; i organitza activitats complementàries al llarg
del curs escolar en l'àmbit de l'educació i el lleure per als alumnes de l'escola i per a
tota la família, com les extraescolars o el sopar de final de curs; i vetlla per la millora i
manteniment de les instal·lacions i el material escolar.

El curs 2017-18 s'han dut a terme les següents gestions/activitats:
• Gestió del menjador i servei d'acollida.
• Proposta d'extraescolars.
• Participació a les reunions de la FAPAC (Federació d'Ampes de Catalunya) i del

consell escolar.
• Organització d'activitats  nadalenques per aconseguir  finançament (preparació i

celebració de quines, elaboració de calendaris amb fotografies de tot l'alumnat).
• Participació en l'organització de festes del poble juntament amb altres entitats i/

o amb l'Ajuntament (castanyada i carnaval).
• Organització de les activitats en el marc de la Marató.
• Compra, pagament i organització del berenar del festival de Nadal.
• Pagament  del  taller  fet  pels  alumnes  de  cicle  superior  de  circ  per  preparar

l'espectacle de la festa de final de curs; i pagament del taller per fer els testos
amb plantes aromàtiques que es van vendre per la fira de la quaresma.

• Organització amb les Ampes de les altres escoles de la ZER de quatre xerrades
adreçades als pares i mares.

• Participació en el pressupost participatiu de l'ajuntament, del qual s'han obtingut
diners per millorar les instal·lacions del menjador.

• Finalització del projecte de dinamització del pati que s'inicià amb la instal·lació
d'una  caseta de fusta,  un escenari,  circuit  de troncs,  cuineta...  projecte que
aquest curs s'ha arrodonit amb la pintada de jocs tradicionals i la confecció de
coixins i banderoles. El pati ha quedat fantàstic, no trobeu? 

Per portar a terme tota aquesta activitat es compta amb la participació desinteressada
dels membres de l'AMPA i els col·laboradors, i amb amb el benefici que reporten les
quines de Nadal que es fan amb altres entitats, la venda de loteria i calendaris per



Nadal, el superàvit de les festes que s'organitzen, etc. 

En aquest sentit es cobra a cada família una única quota a inici de curs de 35 euros,
per  poder  realitzar  aquestes  i  altres  accions  que  contribueixin  a  millorar  i  enriquir
l'estada dels nostres fills/es a l'escola.

A MITJAN OCTUBRE CELEBRAREM L'ASSEMBLEA D'INICI DE CURS

Properament rebreu la convocatòria. Us hi esperem!!


