
 

 

  

Benvinguts famílies: 

 

Des de l´AMPA de l´Escola Povill us donem la benvinguda al nou curs escolar 2018/2019. 

L´Associació de Mares i Pares d´Alumnes de l´Escola Povill és una entitat sense ànim de lucre, 

al servei de les famílies i del conjunt de la comunitat educativa del nostre centre i que administra 

i gestiona els recursos que aporten els nostres associats. 

Donem les gràcies a totes aquelles famílies que col·laboren amb nosaltres. 

Sense vosaltres no seria possible realitzar les activitats que l´Ampa fa a l´escola. 

 

QUÈ FEM? 

La nostra funció és vetllar per els interessos de les famílies que formem part del centre, i 

sobretot, assegurar que les necessitats bàsiques dels nostres fills quedin cobertes amb total 

garantia. 

El nostre principal objectiu és col·laborar amb el centre, fruit d´aquestes trobades i coordinació 

es porten a terme diferents activitats. 

 

Col·laboració en l´organització i ajuts econòmics per activitats del centre: 

-Xerrades externes, sobre mediació, presentacions o investigació. 

-Col·laborem amb altres AMPES del nostre municipi. 

-Aportacions econòmiques per a equipaments. 

-Representació al Consell Escolar del centre i al Consell Escolar Municipal. 

-Organitzem i gestionem les activitats extraescolars (no esportives) que ofereix l´escola. 

-Festa de la Castanyada (compra de castanyes, per tots els alumnes P-3 fins 6è Primària)   

-Festa de Nadal (regals i llaminadures del Caga tió per tots els alumnes, des de P-3 fins 4tESO, i   

entrades de Nadal dels socis). 

-Festa de Sant Jordi (Xocolata i Melindros per tots els alumnes P-3 fins 4tESO i Concurs literari, 

pers socis, amb un premi de Xec regal) 

-Festa de Fi de Curs (Inflables, festa de l´escuma, Coques de Sant Joan, granissats i sucs, des de  

P-3 fins a 4tESO). 
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Col·laboració amb els alumnes de 4tESO: 

-Aportem les castanyes que venen, i els diners que obtenen d´aquesta venda, es destina al Viatge 

de fi de curs. 

-Aportem els talonaris de la loteria de Nadal, perquè els alumnes els venguin. Els beneficis que 

obtenen, van destinat, exclusivament e individualment per viatge de fi de curs, (una ajuda a les 

famílies per reduir el cost del viatge).  

Només socis, amb rebuts al corrent de pagament i un antiguitat mínima de quatre cursos, 

(màxim cinc talonaris per alumne) En cas, que en l´últim moment, l´alumne no vagi al Viatge 

de fi de curs, l´AMPA no  

 

QUAN COSTA? 

-La quota de soci és de 20 Euros anuals i per família. Aquest curs es cobrarà la quota al mes 

d´Octubre. 

Si per alguna raó aliena als procediments de l´AMPA es retornen els rebuts, seran les famílies les 

que hauran de fer l’ingrés al nostre numero de compte:  

CAJAMAR  ES79 3058 0552 8727 2000 9541        

-Si encara no us heu feu socis us adjunten el Formulari d’Inscripció.  

També disponible en  la WEB de l´Escola Povill  Ampa o Ampa Escola Povill Facebook  

Us demanem que NO DEIXEU CAP ESPAI PER OMPLIR i el dipositeu a la nostra bústia (Davant 

secretaria de l´edifici de primària i entrada de l´edifici de ESO). 

També podeu enviar-lo al correu ampa@escolapovill.net  

 

QUINS AVANTATGES TINC COM A SOCI DE L´AMPA? 

-Descomptes en Llibres de text. 

-Descomptes en el Equipament Textil Escolar. 

-Descomptes en les Activitats Extraescolars Esportiva Escola Povill. 

-Descomptes en les Activitats Extraescolars Organitzades per l´Ampa. 

-Dues entrades gratuïtes en l´espectacle de Nadal de l´escola i descompte en el cas d’haver-ne 

de comprar més. 

-Avantatges per els Alumnes de 4tESO, per viatge de fi de curs. 

-Descomptes a tots els comerços que tenim adherits.  

Totes les activitats poden variar d´un curs a un altre, per decisió de la Junta L´AMPA  
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L´AMPA TÉ NOUS PROJECTES? 

Si famílies!!!  

Per aquest curs el nostre primer objectiu és millorar la comunicació, AMPA-PARES-ALUMNES  

i així poder millorar també la comunicació  AMPA-ESCOLA. 

 

DELEGAT DE CLASSE 

-Necessitarem que escolliu a un Delegat mare o pare de la vostre classe.  

-Aquest delegat serà l´encarregat de recollir les opinions, dubtes, propostes o queixes de la resta 

de les famílies del seu grup, ens les transmetrà i nosaltres les gestionarem amb Direcció.       

-Sempre que siguin de caràcter general i afectin al bon funcionament de l´escola, mai de tipus 

personal. 

-Aquest projecte està avalat per la Direcció de l´Escola. 

 

APLICACIÓ AL TELÈFON MÒBIL  

-També intentaren arribar a totes les famílies per mitjà d´una aplicació al telèfon mòbil. Tot i 

que ja tenim un espai a la web de l´escola i  Facebook , pensem que això ens pot acostar molt 

més a cada un de vosaltres. 

Més endavant us Informarem de l´ evolució d´aquets projectes i de novetats que puguin sortir.    

 

NECESSITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !!!  

Necessitem la vostra col·laboració, perquè junts podem contribuir a millorar l´Escola dels nostres 

fills.  

A vegades ens costa poder assistir a les  reunions, anem tots corrents per la feina, extraescolars, 

deures.......però això no ha de ser cap impediment per no poder col·laborar amb nosaltres. 

Per aquest motiu estem buscant altres alternatives per facilitar la comunicació i col·laboració 

entre FAMÍLIES-AMPA. Cal estar units en totes les qüestions que afectin als nostres fills i estiguin 

relacionades amb l´escola, i això nomes serà possible si tenim una bona comunicació i una 

estreta col·laboració.  

Podeu contactar per dubtes o altres qüestions al correu: ampa@escolapovill.net           

La persona encarregada de respondre els correus us respondrà el més ràpid que pugui, penseu 

que tots els membres de la junta treballem i som mares i pares con vosaltres. 

Atentament, L´AMPA de l´Escola POVILL                                     
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