BENVINGUTS A L’AMPA! T'HI APUNTES?
Un any més s’inicia un curs escolar carregat de novetats i, el més important, carregat de tota
la il·lusió amb la que els nostres fills es retroben amb l’escola, amb els companys, amb els
mestres, amb el menjador, amb les pistes i els patis… I també es retroben amb les activitats
extraescolars, de les quals el diumenge 16 de setembre en fem la presentació en una nova
jornada de portes obertes.
Les activitats extraescolars les organitza l'AMPA i hem pensat que seria bó explicar-vos
algunes coses en relació amb el que representen:

•
•
•
•

El curs passat cada setmana es van portar a terme un total de 33 activitats diferents,
des del Servei d’Acollida fins a les diferents activitats de Coneixements, Artístiques i
Esportives.
El curs passat la mitjana mensual d'alumnes que van participar-hi va ser de 619.
Vam tenir un equip de 16 monitors encarregats de portar a terme les diferents
activitats.
Hi va haver 8 Clubs i Entitats Esportives d'Arenys amb els qui l'AMPA va establir
convenis de col·laboració.

Els membres de la Junta de l’AMPA (12 en l’actualitat) planifiquem cada any quines seran les
activitats que es duran a terme durant el curs lectiu i els preus de les mateixes (aquest any
tampoc pugem els preus). Un cop fet això, els membres de la Comissió responsable de les
extraescolars s’han de posar en marxa per: trobar i coordinar els monitors, treballar amb els
clubs, organitzar la graella setmanal d’activitats, organitzar la jornada inicial de portes
obertes, preparar la documentació per a les inscripcions i un munt de coses més. Tot plegat,
una bona feinada, que segueix al llarg de tot el curs perquè estigui tot ben controlat i
resoldre els inconvenients que puguin anar apareixent.
Però les extraescolars no són l’única tasca que es fa des de l’AMPA. Els membres de la Junta
us volem anar explicant al llarg del curs les diferents tasques que fem i coordinem des de
l’AMPA amb l’objectiu que les conegueu amb més detall per tal que tots els pares i mares
puguem donar més valor a aquesta feina.
Sabem que tots els pares i mares tenim un objectiu que compartim: la qualitat de l’educació
dels nostres fills i filles. I també sabem que volem poder-hi participar de més a prop i
col·laborar d’alguna manera per ajudar que els nens i nenes gaudeixin de la millor
educació. Col·laborar amb l’AMPA és una manera de fer-ho. Malgrat que tots tenim moltes
responsabilitats i molt poc temps, tots podem trobar la manera de participar-hi i de
col·laborar: ajudant a fer el butlletí, participant en l’organització de les festes (Xarranca,
Festa fi de curs…), ajudant amb les extraescolars, ajudant a millorar la comunicació entre
l’AMPA i els pares…
Amb la vostra col·laboració hi ha un munt de coses que es poden fer des de l’AMPA!!
Si et ve de gust participar, envia un correu a l'AMPA del Joan Maragall
(maragall.ampa@gmail.com) i ens dius com creus que podries col·laborar (ja sigui
compartint una part del teu temps per organitzar festes, fer-te membre de la Junta, ajudarnos a donar a conèixer entre els pares i mares la nostra tasca, ajudar-nos a aconseguir
patrocinadors per a determinades activitats…). Només us demanem que dediqueu una
miqueta del vostre temps a l’AMPA, perquè, entre tots, col·laborem a millorar la qualitat de
l’educació dels nostres fills. Quants més siguem, més coses podrem fer per als nens de
l’Escola Joan Maragall.
T’hi apuntes?
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