Benvolgudes famílies,
L’Associació de Mares i Pares la formem quasi el 100 % dels pares. Per tant podem dir que
pràcticament tots els alumnes són fills d’associats, la qual cosa és positiva. Tot i així a la Junta no
som suficients per a poder continuar.
En aquests moments i referent al proper curs la situació és angoixant i desespera, ja que de la Junta
actual només quedaríem dues persones i així és impossible continuar amb les tasques com
Associació. Entenem que hauríem de ser entre 6 ó 7 persones i si no fos possible, hauríem de deixar
de funcionar com a Junta, per la qual cosa no es portaríen a terme les tasques que actualment es
realitzen amb el conseqüent increment de costos econòmics per a tothom i la manca de
representació dels pares en la vida del centre.
odrien desaparèixer.
-

Gestionar la venda i els descomptes en els llibres de text,
Gestionar les activitats extraescolars.
La gratuïtat de les agendes escolars.
Subvencionar les xerrades i els teatres d’anglès, català, castellà i d’educació.
Fer aportacions econòmiques a les excursions de fi de curs dels nostres fills.
Convidar a l’esmorzar de la festa de Nadal.
Subvencionar les orles i el berenar/ sopar de la graduació de 4t d’ESO i 2n de Btx. de final de
curs.
La participació en el consell escolar del centre.
Rebre els suggeriments dels pares,prendre decisions ( com a pares i mares) i fer-ho saber al
centre.

Informem que la relació dels membres de la Junta i el Centre és molt cordial i de bona col·laboració.
Actualment us recordem que la Junta ens reunim quinzenalment, el primer i tercer dimarts del mes
en horari de 19:30 h. a 20:45 h. i la feina no és gens pesada i sí que és molt gratificant, amb un
ambient alegre.
Esperem aconseguir els col·laboradors necessaris i podeu venir a presentar-vos alguns d’aquests
dies dels mes de maig i de juny : 3, 17, 31 de maig i 7 de juny.
En cas que no rebéssim resposta, us informaríem abans d’acabar el curs de la dissolució de la Junta.

La Junta del l’Ampa.

A Vilanova del Camí, 19 d’abril de 2016

