Benvolguts pares i mares,
Ens hem afegit a aquesta presentació
que us acaben de fer del nou curs escolar per tal de presentar-vos l’AMPA
de l’escola.
Nosaltres sóm una petita part d’ella,
és a dir, no sóm els únics.
Creiem que la majoria ja coneixeu
l’AMPA o teniu una idea del que és,
qui és, que fa, etc....però per si algú
no ho sap o no té la informació completa, ara us farem un resum.
Gràcies

Què és
l’AMPA?

L’AMPA és una associació
VOLUNTÀRIA de pares i
de mares d’alumnes del
Col·legi Santa Teresa de
Lisieux.

OBJECTIU

L’ objectiu general de l’associació es PARTICIPAR, AJUDAR
i COL·LABORAR en les funcions i activitats educatives
de l’escola.
A més, contribuir a l’assoliment de nivells òptims de qualitat
en les activitats en les que els nostres fills i filles participin.
Volem implicar-nos en l’educació dels nostres fills i
filles dins l’escola, donat que l’educació és una

RESPONSABILITAT COMPARTIDA.

ORGANITZACIÓ
L’AMPA està formada per una JUNTA PERMANENT i una
JUNTA DE DELEGATS/DES i té participació en el Consell
Escolar de l’escola.
La Junta Permanent està formada per Presidència, Vice
Presidència, Tresoreria, Secretaria i per les diferents Comissions. Tots sóm vocals i/o voluntaris.
La Junta de Delegats està formada per una representació
voluntària de cada classe des d’Infantil fins a Batxillerat.

Cóm
funciona
l’AMPA?

L’AMPA funciona amb
Comissions pel que
fa a la Junta Permanent i amb Delegats i/o
Delegades pel que fa a
la Junta del seu mateix
nom.

COMISSIONS

Cadascun dels voluntaris, siguin vocals o col·laboradors, estan organitzats en diferents comissions i es responsabilitzen
de tasques concretes. Així, tenim comissions per cada tema,
activitat o projecte i cadascun dels membres manté el compromís d’aportar noves idees, tecnologies i, a la fi, millores.
Comissió de Menjador. Comissió de Festes. Comissió d’Esports. Comissió d’Escola de Pares. Comissió de Comunicació. Comissió de Prevenció.
Comissió
de
Relacions
Institucionals.
Comissió de Materials. Comissió d’Idiomes. Etc...

DELEGATS/DES
Les Juntes de Delegats/des, que es convoquen cada tres
mesos aproximadament, fan possible un pont de diàleg
entre la classe (pares i mares dels alumnes) i l’escola (coordinadora del cicle corresponent, professorat i direcció) per
tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Què fan les
Comissions?

MENJADOR

Dur a terme els controls del menjar. Estar ben informat de
les noves propostes de menjador i aplicar-les si són possibles. Tenir cura de les hores pre i post menjador, així com de
la neteja i higiene personals. Fer controls de sorolls a les hores del dinar. Fer exàmen de les diferents propostes alimentàries. ....

FESTES

La Comissió de Festes es responsabilitza de totes aquelles
activitats lúdiques que es realitzen a l’escola.
Així, organitza, controla, supervisa i gestiona la Festa de les
Famílies. Es fa càrrec del dia dels infables de pre vacances
de Nadal i pre vacances d’estiu. ....

ESCOLA DE PARES

És un espai on els pares són els protagonistes, un espai de
trobada i de reflexió, un espai educatiu i de formació que ens
ajudi a respondre als reptes que planteja l’educació dels fills
i ens ajudi en la nostra difícil tasca d’educar i de formar persones. En aquest espai tindrem l’oportunitat d’aprendre i de
ser assessorats per professionals, i també de compartir
experiències, dubtes i neguits que ens puguin enriquir a tots.
S’encarrega de donar detalls (regals) als alumnes graduats
(final de Primària i final ESO).

ESPORTS

Vetlla pel bon funcionament de qualsevol de les activitats extraescolars esportives i no esportives que es fan tant dins de
l’escola com a fora d’ella.
Recull propostes i suggeriments per tal de millorar l’oferta
dins de les possibilitats d’espais i horaris de què disposa el
col·legi.

COMUNICACIÓ

És el nexe d’unió entre les famílies i l’AMPA. Controla, gestiona, dissenya i produeix comunicats a tots els col·lectius
i entre tots els col·lectius (famílies, direcció de l’escola, administració, junta, delegats, etc..)mitjançant la pàgina web,
mailings, cartelleria, fulletons, etc...
Està al dia de les noves tecnologies i aporta el camí òptim
per fer arribar puntualment la informació.

MATERIAL

S’encarrega de cercar la millor qualitat al millor preu pel que
fa al material escolar (xandalls, pitets, bosses, polos,
pantalons, mocadors, etc...)
A més, fa possible el programa de Socialització dels llibres
de lectura.

IDIOMES

Els idiomes ajuden a compartir idees, gaudir de coneixements, descobrir nous horitzons, obrir portes a noves amistats i oportunitats, enderroquen obstacles de comunicació.
Aquesta comissió controla la correcta implementació de les
llengues dins el programa educatiu dels alumnes.

RELACIONS INSTITUCIONALS
Es relaciona amb altres organismes, ens públics i associacions diverses. A més, vol col·laborar i participar amb altres
AMPES tant d’escoles públiques com concertades, especialment en l’àmbit del nostre barri.

PREVENCIÓ

La tasca de la Comissió és el control des del punt de vista
de la salut dels nostres fills/es, tant en la seva vessant de la
prevenció com de la seguretat. Ens encarreguem de supervisar temes com els Plans d’Emergència, els sistemes antiintrusió, la higiene de les instal·lacions, etc

Pots pertànyer a qualsevol de les Comissions de
l’AMPA.
Només cal que ens ho facis saber.
La teva ajuda és molt important per tots.
Mitjançant la pàgina web
www.ampastlisieux.org
tindràs al teu abast tota la informació de
cadascuna de les comissions així com les seves
adreces de mails i contacte.

resumint....
L’AMPA
és un espai que ens permet
a pares i mares
reflexionar i opinar sobre el
funcionament de l’escola,
i ens permet
fer aportacions positives.
ESTEM AQUÍ
per donar suport a l’escola,
per arribar a on el centre
no pot arribar sol,
per recolzar-lo i,
per damunt de tot,
ajudar a millorar-ho.

