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què

FA L’AMPA?

Envia’ns un missatge a
ampamartipol@gmail.com
i apunta’t a l’AMPA!
Existeixen diferents comissions:
• Acollida, casals i tallers de tarda
• Comunicació
• Consell escolar
• Econòmica
• Extraescolars
• Menjador
• Presidència i suport administratiu

Fem escola. T’animes?
No facis cAMPAna

També pots fer aportacions puntuals
o col·laborar en un projecte determinat:
• Camí escolar
• Web de l’AMPA
• Correcció de textos
• Festa de la Marató
• ... I tot allò que vulguis suggerir o aportar

AMPA Escola Miquel Martí i Pol
C. Cervantes, 87. Sabadell
www.miquelmartipol.net

què

FA L’AMPA?

• Gestiona els pagaments de forma eficient.
En el nostre cas, amb un únic rebut mensual.
• Prorrategem el pagament de les colònies,
i així en facilitem el pagament a totes les
famílies.
• Anem de la mà de l’equip docent per assolir
un bon funcionament de l’escola.

280

ALUMNES ES QUEDEN
AL MENJADOR

560

• Supervisa i impulsa un menjador
de qualitat.
• Ofereix activitats extraescolars per tal
que els nens i nenes desenvolupin totes
les seves capacitats.
• Ofereix serveis d’acollida, casals i tallers
per als dies laborables que no hi ha classe
i així ajudar a les famílies en la conciliació
de la vida familiar.
• Fa aportacions econòmiques a l’escola
per a comprar material com: ordinadors,
pissares electróniques, etc.
• Ofereix la socialització dels llibres.
• Gestiona la compra conjunta de material
escolar, xandalls... i aconsegueix preus
més económics.
• Organitza festes per crear lligams entre
la família i l’escola.
• Organitza xerrades i tallers per a pares
i mares, per a impulsar la coresponsabilitat
educativa.
• Tramita les so·licituds de subvencions a
l’Ajuntament per a les activitats extraescolars,
menjador, socialització de material i
biblioteca.

INSCRIPCIONS A LES
DIFERENTS EXTRASCOLARS

100

INFANTS ESTAN INSCRITS
AL CASAL D’ESTIU

40

INFANTS UTILITZEN
ELS SERVEI D’ACOLLIDA

60

PAGUEM 60 €
PELS LLIBRES SOCIALITZATS
(SI ELS COMPREM
INDIVIDUALMENT ENS
COSTARIEN MÉS DE 200 €)

