COM FER-SE SOCI?
La quota anual per família és de 30 €. Tothom ha de retornar aquest full amb
l’opció
de pagament elegida marcada i les dades de soci completes. Hi ha tres maneres de
fer-se soci:
 Domiciliació bancària (formulari SEPA adjunt completat)
 Transfèrencia bancària al compte ES63 2100 4349 4702 0004 3465
(en el Concepte indicar el nom complet d’un dels fills)
Dades soci:
Nom i
cognoms alumne:
E-mail:
Curs:

ampalavila.banyoles

http://ampalavila.wordpress.com

ampalavila@gmail.com

Podeu col·laborar amb l’AMPA: puntualment (a través de la borsa de
voluntaris), en les diverses activitats que organitzem i també podeu assistir a les
reunions que fem. Ens trobem el primer dimarts de cada mes a 1/4 de 10
davant l’entrada de l’escola o virtualment, segons la situació marcada pel COVID
(consultar a la web).
TOTHOM HI ÉS BENVINGUT!!
ampalavila@gmail.com

ampalavila@gmail.com

QUI SOM?
L’associació de mares i pares (AMPA) de l’escola Baldiri Reixac – La Vila la formem
tots el pares i mares d’alumnes de l’escola que ens hem associat lliurement amb
l’objectiu de col·laborar, participar en les activitats i millorar l’escola dels nostres
fills.
QUÈ FEM?
L’AMPA actua com a representant dels pares i mares en el Consell Escolar, el
Consell Escolar Municipal (CEM) i la FAPAC .
Durant el curs escolar l’AMPA organitza i coordina els següents serveis:
- Menjador escolar
- Activitats extraescolars
- Gestió de la venda de llibres
- Venda del xandall escolar
- Assegurança

L’AMPA col·labora amb l’escola en l’adquisició de material pedagògic i en el
manteniment i la renovació dels diferents espais escolars, entre d’altres: pintada
d’aules i sala polivalent, adquisició de pissarres digitals i mobiliari pel pati;
renovació de taules i cadires del menjador, muntatge de les taules d’horticultura;
renovació de joguines, nevera aula de ciències ...
Organitza, amb l’objectiu de promoure la cohesió i participació de les famílies,
diverses activitats:
- Xerrades familiars del programa Eduquem en Família
- Sortides familiars
- Viatge esportiu comarcal del Consell Esportiu Comarcal
- Carnestoltes
- Festa de final de curs
- Escola de famílies

COM FUNCIONEM?
De l’organització i la gestió de l’AMPA se n’encarrega una Junta formada per un
grup de pares i mares. Ens repartim en comissions de treball. La Junta està oberta a
tots els socis per a aportar idees.
Els membres de la Junta ens reunim el primer dimarts de cada mes a ¼ de 10 del
vespre per fer el seguiment de les diferents activitats i serveis que oferim i altres
temes que vagin sorgint.
ampalavila@gmail.com

QUINS AVANTATGES TÉ SER SOCI DE L’AMPA?
Ser soci de l'AMPA de la Vila fa possible que els pares i mares puguem participar
activament en la comunitat educativa. La principal raó de ser soci de l'AMPA és la
unió dels pares i mares per tal de vetllar pel benefici dels nostres fills i filles a
l'escola, col·laborar en els diversos projectes i activitats i per fer possible una escola
més viva i més rica.
Una AMPA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre educatiu i les
expectatives de futur dels nostres fills i filles.
Però, a més a més, com a socis de l’AMPA, obtindreu un seguit de descomptes:
 Activitats extraescolars.
 Altres: sortides, Carnestoltes, sopar de final de curs, xandall, ...
A més, presentant el carnet de soci a les llibreries / papereries adherides a la
promoció, us aplicaran un 10% de descompte en material escolar durant tot el curs
(inclosos els llibres de text que demana l’escola).
- A3: C/ Llibertat, 151
- Arxifesta: Avda. Països Catalans, 227
- Llibreria Blanch: C/ Llibertat, 12
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
S’utilitzen diversos canals per a la difusió d’informacions d’interès:
- Circulars informatives (en paper i/o correu electrònic)
- Facebook: https://www.facebook.com/ampalavila.banyoles
- Pàgina WEB: http://ampalavila.wordpress.com
- Revista trimestral BUMERANG
Es poden fer arribar consultes i suggeriments a través de:
- Bústia situada a l’entrada escola
- Correu electrònic: ampalavila@gmail.com
I volem continuar i anar millorant aquest projecte! Així que a les famílies que
encara ara no us heu fet sòcies us animem a col·laborar. Quantes més serem, més
coses podrem organitzar i aconseguir!

ampalavila@gmail.com

