Bon dia famílies Virolet

QUÈ FA EL NOSTRE AMPA?
Organitzem les activitats extraescolars, el servei d'acollida tant al matí com a la tarda, servei
de canguratge gratuït a les diferents reunions, tant de la escola com de l'ampa, i en les xerrades
proposades per la comissió de pares i mares, i el servei de menjador.
Participem en el consell escolar.
S'aporta un % dels diners dels socis per millorar les instal·lacions de l’escola amb la
col·laboració de l'equip directiu (per exemple en el curs 17-18 es va dotar d'instruments musicals a
la sala de música i es van plantar arbres al pati)
Des de l'AMPA s'organitzen les diferents festes per als nostres nens:
-Festa de la Castanyada
-Diada de Sant Jordi
-Festa de fi de curs .....
L'AMPA també s'encarrega de la loteria de Nadal, dels calendaris de cada classe, de
xerrades preparades per als pares de diversos temes ......

COM POTS AJUDAR-NOS?
Us necessitem perquè la nostra Ampa estigui viva.
L'AMPA està formada per diverses comissions que realitzen les activitats abans esmentades.
Necessitem urgentment que les famílies de l'escola Virolet s'impliquin en les diferents
comissions.
Perquè he de pertànyer a una comissió us preguntareu.
Les comissions són les que realitzen totes les activitats de les que els nens, i els pares ens
beneficiem.
Sense comissió de Menjador, els teus fills no es podrien quedar a dinar a la seva escola.
Sense comissió d’ 'Extraescolars i acollides, no farien futbol, anglès, natació ......
Aquest any la comissió de Pares i Mares, que és la que gestiona les xerrades, els calendaris...
es queda sense pares i mares.

Necessitem de la vostra col·laboració per no haver de tancar aquesta comissió i que puguem
tenir calendaris ... com s'han tingut fins ara.
La comissió de reivindicacions, on lluiten perquè els nostres nens tinguin edifici.
Està en la vostra mà que això no passi.
L'any passat es va proposar fer la Rua de carnestoltes, també es necessiten responsables per a
cada departament i col·laboradors, com comprendreu no es pot dur a terme una Rua de 200
persones, que és les que hi ha apuntades, si només hi ha 10 persones per realitzar tot el treball.

US NECESSITEM
6 RAONS PER SER SOCI DE L'AMPA
1. Perquè l'educació dels nostres fills i filles és la nostra RESPONSABILITAT
2. Per l’ importància de traslladar al consell escolar la presència de mares i pares ORGANITZATS
(AMPA) per defensar els interès de TOTS I TOTES
3. Perquè si els pares i mares NO som actius i participatius, com explicar als nostres fills i filles que
han de ser persones implicades en la societat, en la qual poden i han de expressar-se, participar i ser
solidaris.
4. Perquè per realitzar la formació activa dels pares i mares cal UNIR ESFORÇOS e IDEES.
5. Perquè si els pares i mares NO som capaços de motivar-nos pels nostres fills i filles ¿per qui ho
farem?
6. Perquè TOTS I TOTES SOM NECESSARIS per millorar la qualitat de vida dels nostres fills i
filles.

TOTS SOM AMPA
(La quota de soci es de 30€ per família , aquest any el rebut es passarà el dia 1 d’octubre).

