QUI SOM?
L’Ampa de l’escola Santa Isabel - formada per tots els pares, mares o tutors dels alumnes de la nostra escola que en
volen ser membres- , té com a principal funció col·laborar amb l’escola en el desenvolupament del seu projecte educatiu.
A través dels delegats/es de cada classe, fem de pont entre les famílies i l’escola per tal de fer arribar àgilment
informació, alhora que recollim i transmetem inquietuds , dubtes o propostes que les famílies vulguin fer arribar a l’Escola,
en aquelles qüestions d’interès general que afectin als nostres fills, mantenint un diàleg constant amb l’Equip Directiu.
QUÈ FEM I QUINS BENEFICIS TÉ SER MEMBRE DE L’AMPA?
L’Ampa organitza, gestiona i porta a terme en aquesta escola projectes molt rellevants, a quins tenen dret tots els seus
membres que estiguin al corrent de pagament de quotes, tals com :
- SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES, (l’Ampa compra, proporciona i reutilitza tots els llibres de text dels cursos de 3er a 6ê
, alguns de P5, 1er i 2on, i material didàctic i lúdic a ed.infantil, i els lliure en préstec als alumnes de l’escola i membres
de l’Ampa, de forma que les famílies s’estalviaran l’elevat cost que comporta comprar-los pel seu compte.)
-SUBVENCIÓ COLÒNIES: l’Ampa subvenciona a les famílies una part del cost de les colònies (concretament la part del
mestre acompanyant)
-INVERSIONS ANUALS A L’ESCOLA (com l’adquisició de pissarres digitals per les classes, parquet del gimnàs, taules
de llum, renocavió de la xarxa informàtica, compra d’ordinadors i tauletes etc) ;
-XERRADES pels pares (a càrrec de professionals de primer nivell i diferents àmbits com en Carles Capdevila, Victor
Kuppers, Anna Manso, Diana Comes..);
-ORGANITZACIO DE FESTES ( com la nostra gran festa de la Germanor, la de Sant Jordi, la Visita del Patge Reial als
nens/es per Nadal, etc,.Són esdeveniments amb l’objectiu d’afavorir la coneixença entre les famílies dels alumnes i
passar tots junts bones estones amb activitats diverses).
-Col·laboració activa en PROJECTES SOLIDARIS com LA MARATÓ ANUAL DE TV3, Xocolatada de Sant Joan de Déu,
campanyes en benefici de la creu Roja de Sant Cugat o Càrites..
-Coordinació de VISITES al menjador escolar (un cop al mes, un grup reduït de pares/mares/tutors membres de l’Ampa
poden visitar a l’hora de dinar el menjador de l’escola, dinar gratuïtament el mateix que els seus fills/es i, amb ells,
conèixer de primera mà els espais on es desenvolupa l’estona del migdia i les diverses activitats d’entreteniment que
l’empresa que gestiona el menjador els proporciona).
-REUNIONS MENSUALS ( obertes a tots els membres, amb especial assistència dels delegats de classe, per estar
sempre al dia de les qüestions rellevants, plantejar projectes etc).

QUIN COST TE SER MEMBRES DE L’AMPA?

Actualment els membres han d’abonar una única quota de 60€ anuals per família, (és a dir una quota única que inclou
a tots els germans),des de P3 fins a 6è
Totes aquests projectes es poden dur a terme gràcies a l’aportació de les quotes dels seus membres i, molt especialment,
gràcies a la implicació i col·laboració constant de molts pares, mares i familiars d’alumnes.
Som una AMPA dinàmica, implicada, transparent en els nostres comptes i actuacions, amb vocació de millorar
l’escola i contribuir a que els nostres fills i filles i les seves famílies se sentin orgullosos de formar-hi part.

