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Principals activitats organitzades per l’AMPA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Castanyada
El patge Gregori
El caga Tió
Carnestoltes
Sant Jordi
La Setmana de la Família
Fira de la Candelera
Vigilància del Pati (de 17:30h a 19h)
Revista de l'escola DIÀLEG
Música (Extraescolar Piano)
Col.laboració en viatje de fi de curs de ESO
Fons d’Orfanesa (a continuació)
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Fons D’orfenesa
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes per tal de promocionar els interessos
dels alumnes, va crear en un àmbit privat, un FONS D’AJUDA EN L’ORFANDAT,
que actualmente està gestionat per MAPFRE. Aquest fons és de caràcter benèfic,
a fi i efecte de concedir ajuts als alumnes que quedin orfes i cubreix:
• Ensenyament reglat.
• Activitats complementàries.
• Servei de menjador.

La participació en el esmentat Fons d’orfanesa depèn directamente de haber
participat en el pagament del rebut d’orfanesa.
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Quotes i calendari de rebuts:
• Quota anual AMPA de 40 Euros per familia, pagadera el mes de Octubre.
• Quota anual Fons d’Orfanesa de 35 Euros per nen, pagadera el mes de Octubre.

Per el finançament d’altres activitats com CARNESTOLTES, o similars, s’informarà
arribat el moment del import i les condicions de pagament en funció de les despeses
previstes. En qualsevol cas, será obligatori estar al día en el pagament de la quota de
l’AMPA per poder participar-hi.
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Què ens agradaria aconseguir?
• Incrementar la implicació de les mares, pares i alumnes, a través de la creació
dels Delegats de Curs.
• Innovar i ampliar les activitats desenvolupades fins ara, intentant fer tallers de
xerrades didàctiques, cinema a l’aire lliure, continuar amb el Carnestoltes...
• Actuar com a mecanisme de transmissió de canvis i/o millores en l’escola, amb
una comunicació continuada i efectiva amb mares, pares i alumnes.
• Treballar conjuntament els conceptes de Família, Educació, Escola i Diversió, ja
que són perfectament compatibles.
Aquests objectius només seran possibles si les mares i pares de l’escola ens
impliquem de forma continuada en les activitats periòdiques o en qualsevol de les
activitats esporàdiques que s’organitzaran al llarg del curs.
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Quines activitats no estan organitzades per la Junta de l’AMPA?

•
•
•
•

Extraescolars esportives: Escola Esportiva, Judo, Patinatje, Dansa, Basket.
Servei de Menjador.
Uniforme escolar.
Venda i Gestió dels llibres.

No obstant, ens agradaria poder ajudar a millorar qualsevol àrea, per la qual cosa,
els membres de la Junta del AMPA ens oferim voluntaris per centralitzar les
propostes de millora i/o les queixes de mares, pares i alumnes de l’escola, a través
de contacte directe, o bé a través del correu electrònic:

ampa@ampasantmiquel.cat

Moltes gràcies per la vostre atenció

