
COM ES GESTIONA L'AMPA?

QUI POT SER SOCI?

COM FER-SE SOCI?

QUÈ FA L'AMPA?

Castanyada.
Visita del  Patge Reial .  
Els reis passen a l ’escola!
Xocolatada per Santa Montserrat.
Festa Final  de Curs de l ’escola.
Activitats conjuntes organitzades amb les
altres AMPES del  municipi  com el  Carnaval
de les Escoles ,  Xerrades i  Conferències.  

Fira Dolça.
Panera de Nadal.
Loteria de Nadal.
Venda de l l ibres per Sant Jordi .

Auxi l iar de conversa en l lengua estrangera.
Servei  Psicopedagògic.
Diferent material  pedagògic i  equipament
per les aules de les quals en gaudeixen tots
els alumnes de l ’escola.

GESTIONEM
Les act ivitats extraescolars que s ’ofereixen a
l ’escola.
 
 
ORGANITZEM DIFERENTS ACTIVITATS A
L’ESCOLA:

 
 
ACTIVITATS PER RECAPTAR DINERS PER
L’ASSOCIACIÓ:

 
 
AJUDEM A L’ESCOLA AMB APORTACIONS
ECONÒMIQUES PER:

 
 
 
  

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos als membres de la Junta Directiva de l’AMPA a
través del email:   ampacordemarialabisbal@gmail.com 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L’ESCOLA COR DE MARIA DE LA BISBAL

AMPA Cor de Maria La Bisbal

Poden ser socis de l'AMPA totes les famílies que tenen els
seus infants matriculats a l’escola. 
 
Per a ser família sòcia de l’AMPA s’ha de fer efectiva la
quota anual de cada curs. Totes les famílies sòcies poden,
d’una manera voluntària, col·laborar, participar i aportar
idees i suggeriments per millorar el funcionament de
l’Ampa.

L’AMPA celebra l’Assemblea General Ordinària al mes
d’octubre i us anima a tots els socis a assistir-hi.
Durant el curs escolar, els membres de la Junta de l’AMPA
realitzem reunions mensuals de seguiment amb l’escola
per tractar temes que afecten l’alumnat i les seves
famílies.
També amb les altres AMPES de la resta d’escoles que
pertanyen a la Fundació Educativa Cor de Maria per
tractar temes que són d’interès conjunt.

Omplint el formulari d’inscripció que trobareu a l’escola
i també a la web www.cordemarialabisbal.cat .
 
El cost anual de ser soci de l’AMPA és de 64 € per família,
en dos rebuts (32€ al mes de juliol i 32€ al mes de febrer).
 
Per ser membre de l’AMPA gaudeixes de descomptes en
la compra de llibres i en les excursions de final de curs.

Us convidem a ser membres de l ’Associació per tal  de sumar esforços i  recursos
econòmics per complementar aquells que ofereix l ’escola!!


