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AMPA de l’Escola Sant Martí
Qui som i què volem?
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Som mares i pares de l’Escola amb ganes de participar activament en les activitats educatives del centre. Tenim inquietuds
i ens agrada col·laborar amb l’Escola aportant el nostre granet de sorra. Alguns hi podem participar de forma puntual,
altres de forma més regular, però tots tenim clar que som part del triangle Escola-Infants-Família i que sent actius
l’enfortim.

Afavorim la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent de l’Escola.
Garantim el servei de menjador escolar, les activitats extraescolars i els serveis d’acollida i ludoteca fora 		
de l’horari lectiu, així com també els casals en període de vacances (estiu, Nadal, Setmana Santa).
Organitzem xerrades i cursos per a pares i mares, i activitats lúdiques i festives per facilitar la relació 		
entre famílies i fer pinya.
Col·laborem amb l’Escola puntualment aportant coneixements i/o recursos tècnics i tecnològics:
ordinadors, material pedagògic, etc.
Som la veu dels pares i mares davant les administracions públiques.

Quins beneficis tindràs si formes part de l’AMPA?
✓
✓
✓
✓

Tindràs vot en aquelles decisions en què l’AMPA pot incidir: activitats extraescolars, menjador,
casals, festes, tallers i sortides, aportacions materials a l’Escola, etc.
Coneixeràs el funcionament intern del centre i podràs col·laborar en el seu creixement com a Escola.
Podràs fer les activitats extraescolars que s’ofereixen.
Podràs participar a les festes, tallers i sortides que organitzem.

Com ens organitzem?
L’AMPA està formada per la Junta Directiva, que inclou Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria, i per diverses
Comissions de treball. Com a mínim un cop l’any, es convoca l’Assemblea General on tots els socis tenim veu i vot. L’AMPA, a través d’un dels seus membres, participa, a més a més, en el Consell Escolar del centre.
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Junta Directiva

Comissió Extraescolars

És on recau la responsabilitat legal de l’AMPA. Coordina,
supervisa i valora les aportacions que fan les comissions
sobre les necessitats de l’Escola. La Junta dóna llum verda a les activitats i iniciatives que s’aproven a l’Assemblea
General.
admoampasm@gmail.com

Selecciona les activitats extraescolars, vetlla pel seu
bon funcionament i en coordina el calendari. Enllaça
els diversos proveïdors, l’AMPA i l’Escola.
extraescolars@ampaescolasantmarti.org

Comissió de Ciència i Tecnologia

Selecciona, contracta i supervisa els casals per als períodes
de vacances escolars, així com les colònies d’estiu.
admoampasm@gmail.com

Col·labora amb l’Escola desenvolupant activitats per fer
arribar la Ciència i la Tecnologia als alumnes de manera
dinàmica i innovadora. També assessora l’Escola i l’AMPA
en la implementació tecnològica i digital.
ciencies@ampaescolasantmarti.org

Comissió SantmARTistes
Proposa i organitza tallers i activitats diverses per fer de l’ART
un vehicle d’expressió i d’unió entre pares, escola i alumnes.
santmartistes@ampaescolasantmarti.org

Comissió Enllacem
Canal de comunicació entre l’AMPA i l’Escola. Està formada
pels pares i mares escollits com a Delegats de Classe.
enllacem@ampaescolasantmarti.org

Comissió d’Escola Inclusiva
Treballa per tal que tots els infants estiguin inclosos en
el sistema educatiu de l’Escola i per generar consciència
dins la comunitat escolar al voltant del tema de la inclusió.
inclusiva@ampaescolasantmarti.org

Comissió de Menjador i Lleure
Fa d’enllaç entre l’empresa que gestiona el menjador, els
monitors, l’Escola i les famílies. Agilitza, vetlla i enriqueix la
gestió del servei de menjador i del temps de lleure del migdia.
nutricio@ampaescolasantmarti.org

Comissió de Colònies i Casals

Comissió de Festes i Tallers
Prepara festes familiars fora de l’horari lectiu i treballa per
integrar l’Escola en les celebracions i activitats culturals
del barri.
festesitallers@ampaescolasantmarti.org

Comissió de Sortides
Organitza excursions i altres activitats familiars amb
l’objectiu de posar en contacte famílies i infants de diverses
edats i crear xarxa.
sortides@ampaescolasantmarti.org

Comissió de Família i Educació
Organitza xerrades i altres activitats per proporcionar
eines i recursos a les famílies que contribueixin
positivament a la vida familiar.
admoampasm@gmail.com

Comissió de Comunicació
Difon la informació que genera l’AMPA i les seves comissions
als socis. Com a canals de comunicació i informació, utilitza
el correu electrònic, el web/blog i les xarxes socials.
comunicacio@ampaescolasantmarti.org

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

Fes-te soci de l’AMPA!

Descarrega’t el formulari “Alta soci AMPA” que trobaràs al nostre blog www.ampaescolasantmarti.org/formularis i envia’l
a comunicacio@ampaescolasantmarti.org o lliura’l a la Secretaria de l’escola. Quota anual: .60€

Vols col·laborar-hi de forma activa?

Necessitem mares i pares amb idees i ganes de col·laborar amb l’AMPA de forma puntual o regular. Explica’ns la teva
disponibilitat, interessos, coneixements i què t’agradaria fer a comunicacio@ampaescolasantmarti.org i ens posarem en
contacte amb tu.

T’esperem a l’AMPA!
Contacte :

comunicacio@ampaescolasantmarti.org

Segueix-nos a:
		

ampaescolasantmarti.org
facebook.com/ampaescolasantmarti

