AMPA Escola Mas Boadella

MANUAL per als nous
pares i mares
CURS 2010/2011

En aquest manual trobareu informació
referent a l’AMPA i a les seves Comissions.
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AMPA Escola Mas Boadella
Curs 2010/2011
Benvolguts pares i mares,
Des de l’Assossiació de Mares i Pares de l’Escola Mas Boadella us donem la
benvinguda a l’Escola.
Amb aquest document us volem informar dels serveis que s’organitzen des de
l’AMPA conjuntament amb l’escola i animar-vos a col.laborar amb l’AMPA en
la mesura que vulgueu i pugueu.

Què és l’AMPA?
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mas Boadella és
l’entitat que agrupa voluntari/àries per tal de coordinar totes les
activitats que es porten a terme al recinte escolar però fora de l’horari
escolar. Això inclou les activitats extraescolars, el menjador, la festa de
fi durs, el casal d’estiu, etc. Per poder gaudir d’aquests serveis
organitzats per l’AMPA s’ha de pagar una quota anual.
Els pares i mares que vulgueu col.laborar activament a l’AMPA només
cal que ens envieu un correu electrònic a ampa@escolamasboadella.com
amb les vostres dades de contacte: nom i cognoms del pare o mare, nom
i cognoms de l’alumne, curs, telèfon, adreça de correu electrònic i
comissió en la que voleu participar.
La implicació de pares i mares a l’AMPA és molt important per fer
gaudir als nostres fills/es d’uns bons serveis.

Organització i Comissions
L’AMPA la formen pares i mares de l’escola que treballem de forma
voluntaria i altruista. Té els càrrecs de president/a, vicepresident/a,
secretari/a i tresorer/a. L’AMPA també té un representant al Consell
Escolar i la resta de membres s’organitzen mitjançant comissions
temàtiques de treball. L’AMPA es reuneix una vegada al mes i el
contacte entre tots els membres el fem, sobretot, via correu electrònic.
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Durant el curs, hi ha com a mínim dues Assamblees obertes a totes les
famílies per tal d’explicar les tasques de cada comissió. S’adjunta el
calendari de reunions previst pel curs 2010/2011.

Comissió de Comunicació
Podeu contactar amb l’AMPA sempre que vulgueu a través de l’adreça de
correu electrònic ampa@escolamasboadella.com
L’AMPA informa periòdicament mijançant notes escrites a les motxilles
dels vostres fills/es de les novetats que es van succeïnt al llarg del curs.
L’AMPA té la web www.ampa.escolamasboadella.com, (accessible també
des de la web de l’escola www.escolamasboadella.com), a on es
publiquen de forma periódica diferents informacions i notícies.
E-mail de la Comissió: comunicacio@escolamasboadella.com

Servei de Menjador
A l'escola disposem d'un servei de menjador a càrrec de l'empresa
Scolarest.
El preu del menjador per per al curs 2009/2010 va ser de:
6.35€ per alumnes fixos, i de 6.50€ per a alumnes esporàdics.
A l’inici del curs escolar es publicaran els nous preus pel curs 2010/2011.
Per avisar d'una baixa al menjador, s'haurà de trucar abans de les 9:30h
del matí als telèfons 93 710 66 01 o 93 723 43 70.
Sistemes de pagament:
Rebut bancari: les quotes no són fixes, variarà en funció dels dies lectius
de cada mes.
Tiquet de menjador: Els podreu comprar les oficines de la Caixa
d'estalvis de Sabadell. Es venen en talonaris de 10 tiquets. Cada cop que
s'utilitzi el servei de menjador esporàdic, s'haurà d'omplir el tiquet amb
les dades corresponents i dipositar-lo a la bústia del Menjador de
l’Escola.
E-mail de la Comissió: menjador@escolamasboadella.com
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Comissió d’Extraescolars
Les activitats extraescolars són aquelles que es realitzen a les
instal.lacions de l’escola però fora de l’horari lectiu. Per poder oferir
totes activitats l’AMPA compta amb la col.laboració del MEV.
Les activitats extraescolars s’inicien al mes d’octubre i finalitzen al mes
de maig.
Oferta d’activitats curs 2010/2011
Per als alumnes de P3 s’ofereixen els serveis d’esplai de tarda i natació.
Acollida matinal: l’horari de l’acollida es de 7.30h a 9.00h, moment en
que els nens s’acompanyaran a les seves aules. El servei d’acollida
matinal comença i acaba el mateix dia que el curs escolar, excepte per
als alumnes de P3, que al haver de fer el període d’adaptació, no es
podran quedar fins que comencin l’horari normal.
Inscripció: cal omplir i signar la sol.licitud que trobareu en els
documents annexos, junt amb informació més detallada i preus
d’aquestes activitats.
E-mail de la Comissió: extraescolars@escolamasboadella.com

Comissió de Festes
Des de la Comissió de Festes de l’Escola, us informem de les
celebracions que des de l’AMPA organitzem o participem, i en les que us
animem a col.laborar:
Castanyada
Carnestoltes
Sant Jordi
Festa fi de curs
E-mail de la Comissió: festes@escolamasboadella.com

Comissió d’Activitats per als pares i mares
Les activitats per a pares i mares són un servei complementari que
ofereix l’AMPA a les famílies amb nens i nenes a l’escola.
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A més de l’activitat com a tal i del seu interès com a pràctica o exercici,
les activitats per a pares i mares estan pensades per introduir espais de
comunicació, compartir experiències particulars i ampliar el ventall de
relacions socials entre els membres de la comunitat escolar.
S’organitzen de forma periòdica: sortides de cap de setmana, tallers,
xerrades i d’altres activitats d’interès.
E-mail de la Comissió: paresimares@escolamasboadella.com

Comissió Econòmica
Les fonts de finançament de l’AMPA són:
El cobrament de la quota anual a les famílies i de les quotes
mensuals/anuals dels serveis contractats.
Les subvencions que otorga la Generalitat de Catalunya.
Tresoreria curs 2010/2011:
La quota anual de l’AMPA es pagarà el mes de novembre via rebut
domiciliat. La quota pel curs 2009/2010 va ser de 30€ per familia.
L’import de la quota pel curs vinent es fixarà en Assamblea General.
El pagament de la quota és una condició indispensable per poder gaudir
dels descomptes dels serveis que gestiona l’AMPA (extraescolars, casal
d’estiu, acollida), així com per gaudir de totes les activitats que
s’organitzen, com la festa de fi de curs.
Les famílies han de comunicar a l’AMPA qualsevol modificació en les
dades referents a la domiciliació bancària per evitar el retorn de rebuts.
Els rebuts d’acollida matinal i esplai de tarda es passaran per
domiciliació bancària la primera setmana de cada mes, cobrant els
serveis del mes anterior.
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