Feste’n soci!
Com puc formar part de l’AMPA?
Normalment fem les inscripcions a l’ampa juntament amb la
venta de llibres a l’inici de curs tot pagant una quota única per
tot el curs de 20€ però també es pot fer abonant la quota durant
alguna de les reunions mensuals que fa l’AMPA durant el curs

Quines avantatges em suposa?
Formant part de l’AMPA aconseguiràs descomptes per als
llibres, bates, samarretes, xandall, calendaris, activitats
extraescolars, piscina …i coneixeràs més bé l’escola i la resta
de pares.

.............................................................................................
Pots contactar amb nosaltres a ampagegantdelrec@gmail.com,
i tenir tota la informació actualitzada al nostre web:
http://ampagegantdelrec.com

.............................................................................................

INFORMACIÓ D'INTERÈS:
Servei d'acollida (de 7:45h a 9h)
PREUS

Alumnes fixos

Alumnes eventuals

Soci Ampa

90€/trimestre (germans -25% descompte)

2€/dia

No soci

100€/trimestre

3€/dia

Inici servei d'acollida: des del primer dia d'escola.

Activitats extraescolars
Tardes de 17h a 18h. Activitats com bàsquet, teatre i contes, reforç
amb ipads, anglès, ball, etc...

Què és l'Ampa?
L’AMPA és una part del centre. És l’entitat que
agrupa els pares i mares de l’escola i que
persegueix, sobretot, la millora de les condicions
dels nostres fills a l’escola i ofereix als mestres del
centre col·laboració per a la realització d’activitats.
Formar part de l’AMPA és també una manera de
parlar amb altres pares d’assumptes relacionats
amb els nostres fills i la seva escola i alhora
permet conèixer més bé i incidir en el
funcionament de l’escola.
L’AMPA del Gegant del Rec es va formar el curs
2006-2007.

L'Ampa ens trobem un cop al mes i ens organitzem a
través de la Junta (president, secretaría, tresorería i vocals) i en
Comissions. Actualment les comissions són: extraescolars,
llibres, festes, equipament i material, menjador, sortides o
“extra”, obres i millores, taller de pares i comunicació.

Et convidem a formar part de l’AMPA del Gegant
del Rec per tal d’aportar noves idees que
millorin la nostra escola.
Participa-hi, tots som escola ....t’hi esperem!!

ALGUNES ACCIONS
QUE L’AMPA PORTA A TERME:
Servei de venta de llibres i agenda de l’escola a l’inici del curs
escolar.

Seguiment del servei de menjador: Procurem vetllar pel bon
funcionament i condicions del servei de menjador.
Seguiment de la construcció de la futura escola

Disseny i venta de bates, bosses d’esmorzar, samarreta i xandall
de l’escola.
Col·laboració en l’organització i desenvolupament de festes amb
l’escola: La castanyada, st. Jordi, Nadal (tió, reis ...), festa a la
primavera, festa-sopar final de curs....
Activitats extraescolars: Organització d’activitats fora de l’horari
escolar per a complementar tot els que els nens fan a l’escola i
alhora ajudar a les famílies amb la seva conciliació laboro-familiar.

•
•

•
•

Matí: Diari de 7:45h a 9h del matí (acollida matinal)
Activitats de tarda:
De 17h a 18:00h. S'ofereix per diversos dies i es realitza o no
en funció de la demanda dels pares.
Casalets: quan cal i si no hi ha oferta de l'Ajuntament (nadal,
setmana santa, blanca, jornada intensiva juny...)
Piscina: organització curs de natació a la piscina municipal
per a tots els nens d’infantil (últim trimestre)

Participació en el Consell Escolar i en la Coordinadora
d’Ampas de Salt.
Finançament: per tal de finançar totes les activitats es realitzen
diverses accions com: Gestió i sol·licitud de subvencions a les
administracions, disseny i venta del calendari de l’escola, amb
les fotos de totes les classes, parada de llibres i roses per St.
Jordi, sorteig de panera, ...
Sortides: Organitzem totes una sèrie de sortides “extra” com:
anar a buscar castanyes, excursions, sopars, sortida a la neu,
sortida a la platja, etc.
Web: Tota la informació de l'ampa al dia. Una eina per
comunicar-nos que ens permet difondre les activitats, les
opinions, les suggerències, ser-ne arxiu i alhora obrir una
finestra de l’escola a tota la vila.
Connecta’t-hi! (http://ampagegantdelrec.com)

