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Benvolgudes famílies: 
 
Des de l’AMPA volem engrescar-vos i fer-vos viure més l’escola;  és per això que volem tornar a 
demanar la vostra col·laboració NECESSÀRIA per a poder fer activitats per als nostres fills, tant ben 
plantades com el curs passat, com a mínim... 
Per tal d’organitzar-nos millor necessitem que funcionin les comissions de treball, i obrim la possibilitat 
a tots els pares i mares de l’escola a participar-hi perquè entre tots puguem renovar idees i aconseguir 
fer coses noves i millorar les que ja es fan.  
 

Busquem pares amb empenta i ganes de participar, compartir i gaudir  
dels èxits obtinguts conjuntament!!! 

 
Per a què ningú s’espanti, expliquem, en general, què vol dir formar part d’una comissió: 
 

 Estan formades per: pares i mares voluntaris, i un membre de la Junta. 

 Organització: tenen capacitat de decisió i proposició, i serà el membre de la Junta qui farà de 
pont amb les informacions a la mateixa.  La Junta bàsicament només decidirà si és viable o 
no el plantejament ( s’han de valorar temes econòmics, de coordinació....). 

 Tasques a fer: organitzar-se i posar-se d’acord entre els membres, determinar uns objectius 
coherents, buscar recursos i informació, fer propostes i participar en portar-les a terme... 

Per mantenir un bon funcionament de la comissió s’hauria de reunir almenys un cop al mes, i 
quan s’apropi l’activitat en qüestió potser alguns dies més. Els horaris els poseu vosaltres...  

 
Nosaltres proposem les següents comissions, però estem oberts als vostres suggeriments: 
 

 Festes (organitzar, preveure les festes de l’escola, castanyada, tió, carnaval, diades...) 

 Casals de Nadal i d’Estiu (dissenyar i organitzar els tallers pels nens, monitoratge, materials) 

 Colònies o altres sortides (buscar casa de colònies, monitors, noves propostes d’excursions? ) 

 Activitats extraescolars (planificar les activitats, monitoratge, seguiment, diada final...) 

 Menjador (controlar el servei de l’empresa, les activitats...) 
 

PER APUNTAR-VOS HEU D’OMPLIR EL PEU DE PÀGINA I LLIURAR-LO  
AL LOCAL O A LA BÚSTIA DE L’AMPA  

DATA MÀXIMA D’ENTREGA: 16/11/2009 
 

Gràcies per col·laborar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
En/na: ........................................................ pare/mare de: ..................................... curs:........ grup: ........  
estic interessat en formar part de la comissió/comissions: 
 
 Festes  Colònies i altres sortides   Extraescolars  Menjador       Casals  
  
Telèfon de contacte: ...................................................... E-mail: ................................................................ 
Hores per a contactar: .....................................................  
      


