FITXA D'INSCRIPCIÓ
AMPA CEIP BEATO CARMELO
CURS 2015/16
Cognoms dels fills i filles:

JUNTA DIRECTIVA
President: Carlos Torras (2n de Pri. i Inf. 5anys)
Vicepresidenta: Pilar Escrihuela (2n Pri. i Inf. 3a)
Tresorera: Lara Pérez (4t de Primària)

Fills/filles:

Secretària: Andrea Menoni (2n de Primària)

1. Nom:
Curs:

Vocal: Sole de la Paz (4t de Pri. i Inf. 5 anys)

2. Nom:
Curs:

Vocal: Inma López (2n de Primària)

3. Nom:
Curs:

Vocal: Cecilia Vidal (Infantil 5 anys)

Vocal: Amparo López (Infantil 5 anys)
Vocal: Maricruz Martínez (4t de Pri. i Inf. 5 anys)

4. Nom:
Curs:
Nom del pare o tutor:

Associació de Mares i
Pares del Col·legi
d'Educació Infantil i
Primària Beato Carmelo

Nom de la mare o tutora:
Correu electrònic:
□ No vull que es publiquen fotos en les que
apareguen els meus fills o filles en activitats que
realitze l'AMPA.
Signatura:
Les inscripcions es realitzaran al llarg del mes de
setembre, portant esta fitxa omplida junt el justificant
d'haver ingressat la quota familiar de 35€. S'avisarà del
lloc i horari d'entrega.
Cajamar: ES31 3058 7088 1627 2000 0200

CONTACTE
ampa.ceip.beato.carmelo@gmail.com
https://www.facebook.com/ampabeatocarmelo
A l'escola pública i en una societat democràtica,
els pares i mares dels alumnes no són "els clients"
d'un servei, estan cridats a ser molt més.

Què és una associació de pares i
mares d'alumnes?
Una AMPA és una entitat sense ànim de lucre,
composta per pares i mares de l'alumnat
escolaritzat que voluntàriament decideixen
associar-se. Té com a finalitat vetlar pel bon
funcionament del centre i del compliment de la
normativa vigent i garantir la intervenció dels
pares i mares pel que concerneix l'educació dels
seus fills i filles.
Al centre escolar existeixen una sèrie de tasques
que no corresponen a professors ni a personal
d'administració, com per exemple informar als
pares sobre les funcions del Consell Escolar, les
qüestions prioritàries que s'estan discutint en cada
moment i arreplegar les seues aportacions. Totes
aquestes activitats han de ser assumides pels pares
i mares i és evident que resultaria molt difícil ferho a títol individual. Tots els pares i mares haurien
d'associar-se. S'ha de tindre una actitud activa, mai
passiva, davant el que succeïsca en el centre.
Algunes de les funcions de l'AMPA són:
• Potenciar la formació per a la participació de
la família en la vida del centre i en els seus
òrgans de govern.
• Promoure la qualitat educativa.
• Col·laborar amb el professorat i l'alumnat per
al funcionament del Centre.

Avantatges de ser soci de l'AMPA
Ser soci de l'AMPA comporta uns avantatges:
• Regal de l'agenda escolar a l'alumnat de
primària.
• Subvenció del cost de l'autobús en l'excursió
més important del curs.
• Donació de 25€ per al viatge de fi de curs de
5é o 6é (condicionada a una antiguitat mínima
com a soci de l'AMPA).
• Preu especial en el sopar de fi de curs.
• Reserva dels llibres de text a preus amb
descompte.
• Entrega d'algun obsequi al llarg del curs.
• Descompte a les activitats extraescolars que
organitza l'AMPA.

Associa't i participa
La nostra associació s'encarrega de moltes
activitats que faciliten la conciliació de la vida
laboral i familiar alhora que aprofundeixen en
l'aprenentatge i l'educació. També col·laborem
amb el col·legi en nombroses festes i activitats.
Però, el més important de tot, l'AMPA participa en
la gestió i organització del centre, representant als
pares i mares en el Consell Escolar, en la presa de
decisions que poden afectar a l'educació dels
nostres fills.
Per açò la vostra contribució és tan important. Tots
els socis poden participar en les diferents
activitats, comissions de treball i òrgans de
representació i gestió de l'Associació. Només així
aconseguim formar un gran equip.

Col·laboració amb l'escola
A més, l'AMPA col·labora estretament amb
l'escola:

FORMA PART DE L’AMPA I
AJUDA’NS I PARTICIPA ACTIVAMENT

• Organització d'activitats extraescolars.
• Visita al cole del Pare Noel, que fa un regal a
cada classe, i xocolatada.
• Participació en el Consell Escolar del Centre.
• Reunions periòdiques amb els mestres per
parlar de diferents temes de caràcter escolar i
coordinar les diverses col·laboracions.
• Donacions a l'escola de material o millora de
les infraestructures.

Quota familiar anual 35€

