Estimadas familias,

Desde la Asociación de Madres y Padres, AMPA, os invitamos a participar de forma activa en la
educación y formación de vuestros hijos en el Colegio.
Las FUNCIONES que venimos asumiendo, y para las que esperamos contar con vuestra
participación, son:
•
•
•

Representar los intereses generales de padres y madres ante las instancias educativas.
Promover y facilitar la participación de las familias en la gestión de Centro.
Colaborar en las actividades educativas, organizar actividades extraescolares y
complementarias.

Las ACTIVIDADES que llevamos a cabo a lo largo del curso escolar son las siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

Financiación parcial de la agenda escolar de Primaria y Secundaria y financiación total de
la orla en 6º de Primaria y 4º de Secundaria a hijos/as de socios/as del AMPA.
Financiación de la salida al Circo de Infantil.
Organización de la fiesta de Navidad (Reyes Magos), la fiesta de la Familia, la Xocolatà de
Fallas, la Volta a Peu (próximamente), la celebración de fin de curso (animación y
actividades el último día del curso y verbena para las familias), una excursión familiar anual
y todas aquellas celebraciones en las que el centro solicite nuestra colaboración.
Adquisición y/o renovación de material escolar, equipos audiovisuales e informáticos,
material deportivo, en función de las necesidades planteadas por el Centro.
Gestión de la ropa y objetos perdidos y venta de uniformes de segunda mano.
Charlas sobre cuestiones que nos preocupan como padres/madres.
Organización junto con el Centro del Certamen Literario del Penyaroja para Secundaria.
Actividades deportivas dirigidas a familiares de alumnos/as.

Nuestra asociación se organiza a través de comisiones temáticas especializadas en distintas
áreas: comisión organizativa, comisión lúdica y comisión educativa.
Disponemos de una página web a la que podéis acceder desde la web del Colegio. La dirección
es: http://sites.google.com/site/ampapenyaroja, y una dirección de correo electrónico a la
que dirigir vuestras sugerencias: ampa@colavem.es. Además, ofrecemos atención presencial
en la sede del AMPA (frente a la escalera de Secretaría), los miércoles de 9 a 9.30h.
Desde la asociación os queremos animar a participar como miembros de alguna comisión en la
realización de actividades, ya que con vuestra colaboración podremos seguir contribuyendo a
mejorar la etapa escolar de nuestros hijos.
Gracias por vuestra colaboración.
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Estimades famílies,

Des de l'Associació de Mares i Pares, AMPA, us convidem a participar de forma activa en
l'educació i formació dels vostres fills en el Col·legi.
Les FUNCIONS que realitzem i per a les que esperem comptar amb la vostra participació són:
-

Representar els interessos generals de pares i mares davant de les instàncies educatives.
Promoure i facilitar la participació de les famílies en la gestió del Centre.
Col·laborar en les activitats educatives, organitzar activitats extraescolars i
complementàries.

Les ACTIVITATS que duem a terme al llarg del curs escolar són les següents:
-

-

Finançament parcial de l'agenda escolar a fills/es de socis/es de l'AMPA de Primària i
Secundària Escolar i finançament total de l'orla en 6é de Primària i 4t de Secundària.
Finançament de l'eixida al Circ d’Infantil.
Organització de la festa de Nadal (Reis Mags), la festa de la Família, la Xocolatà de Falles,
la Volta a Peu (properament), la celebració de fi de curs (animació i activitats l'últim dia del
curs i revetla per a les famílies), una excursió familiar anual i totes aquelles celebracions
que des del centre sol·liciten la nostra col·laboració.
Adquisició i/o renovació de material escolar, equips audiovisuals i informàtics, material
esportiu, en funció de les necessitats plantejades pel centre.
Gestió de la roba i objectes perduts i venda d'uniformes de segona mà.
Xarrades sobre qüestions que ens preocupen com a pares i mares.
Organització junt amb el Centre del Certamen Literari del Penya-roja per a Secundària.
Activitats esportives per a familiars d’alumnes.

La nostra associació s’organitza a través de comissions temàtiques especialitzades en distintes
àrees: comissió organitzativa, comissió lúdica i comissió educativa.
Tenim una pàgina web a la qual podeu accedir des de la web del Col·legi. L’adreça és:
http://sites.google.com/site/ampapenyaroja i una adreça de correu electrònic a la què
dirigir els vostres suggeriments de millora ampa@colavem.es. A més oferim atenció presencial
en la seu de l'AMPA (enfront de l'escala de Secretaria), els dimecres de 9 a 9.30h.
Des de l'associació us volem animar a participar com a membres d'alguna comissió en la
realització d'activitats, ja que amb la vostra col·laboració podrem continuar contribuint a millorar
l'etapa escolar dels nostres fills.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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