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CIRCULAR D'INTERÈS 

Manresa, a 2 de Novembre del 2016 

Benvolgudes famílies,  

 Des de l'Ampa us volem recordar que durant el curs passat es van crear una 
sèrie de comissions que coordinen diferents àrees. 

 Aquest any celebrem que hi hagi moltes més famílies a l'Ampa, la qual cosa 
significa que hi haurà molta més ajuda i col·laboració, així que us convidem a tots/es 
a que us animeu a formar part d'alguna d’elles. 

 

Aquesta és la relació de les comissions actuals, les seves funcions i qui les forma: 

 Comissió Extraescolars: 

Gestionen i coordinen el servei matiner i les extraescolars, així com el seu finançament i 
la recerca constant d'activitats engrescadores pels nostre petits. Formada pel Jaime 
Olivares i Juan Fco. Rodríguez, amb el suport de la  Maite. 

 Comissió de festes: 

Coordina amb les Mestres les festes que es puguin organitzar tant a dins com a fora del 
centre, p. ex. la Castanyada, Santa Cecília, Carnestoltes, Sant Jordi, portes obertes, 
Festa fi de Curs. Formada per l'Elena i la Cristina. 

 Comissió d'Informàtica i comunicació: 

Aquesta comissió encara queda pendent per definir, era un punt de l'ordre del dia de la 
passada assemblea, i per motius de temps no se’n va poder parlar. 

De moment s'ha creat el correu electrònic que gestiona la junta de l'Ampa, atenent els 
vostres correus o reenviant-los a les corresponents comissions si s'escau. Des d'aquest 
correu també us enviem les circulars i informació que pugui ser del vostre interès. 

A part del correu, i com a funció més important actualment d'aquesta comissió, tenim 
pendent la construcció i manteniment del bloc de l'Ampa. Pot semblar una tasca no 
massa important a començament de curs, però pot ser importantíssim com a imatge de 
la nostra escola. Sobretot quan s'acostin les jornades de portes obertes i les famílies 
busquin informació de la nostra escola perquè potser tenen pensat inscriure-hi els seus 
fills. A més de publicar-hi informació del nostre interès sobre les activitats de l'escola. 
És per això que necessitem cooperació de pares i mares amb coneixements o ganes per 
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donar aquesta bona imatge (no calen grans coneixements, símplement saber 
comunicar el que som i amb quina il·lusió ho fem). 

 Comissió Pati Gran: 

Coordinarà el projecte del Pati mentre duri. Es va crear en la passada assemblea i 
estarà formada per la Laia, la Irene, la Gemma,  la Sandra,  el Dani, el Roberto i Elena, 
tot i que en les obres i l'aportació del material, així com en la pluja d'idees, comptem 
amb tots vosaltres! 

 

 Res mes, un cop fetes les presentacions de les comissions, només queda 
recordar els càrrecs que formen la Junta de l'Ampa: 

 President: Juan Francisco Rodríguez Budia. 
 Secretari: Jerónimo Crespo González. 
 Tresorer: Jonatan Trullàs Ledesma. 

 

Moltes Gràcies!!!! 

 

Associació de Mares i Pares Escola les Bases 

 


