Butlletí informatiu de l’AMPA
del Col.legi Claret de Sabadell

L’AMPA AL DIA
EDITORIAL

En aquest número:

Ens fa a tots molt contents poder-vos presentar aquest primer número del
• Editorial
butlletí informatiu de la nova AMPA del Col.legi Claret de Sabadell. El
butlletí, que l’hem batejat amb el nom de “L’AMPA AL DIA”, neix amb
• Qui som?
l’objectiu de ser el mitjà de comunicació per excel·lència entre les diverses
• Què hem fet?
Comissions que configuren la Junta de l’AMPA i tots els seus associats.
• Què estem preparant?
De moment es tractarà d’un butlletí flexible, no encasellat dins d’una
• La cita
estructura determinada, de manera que s’hi inclouran més o menys
seccions en funció del material que es disposi en el moment d’edició.
També la periodicitat del butlletí la deixem de moment oberta, tot i que
ens hem proposat que com a mínim en surti un cada trimestre.
A través del butlletí s’informarà de tots aquells projectes en curs així com d’aquells que ja hagin finalitzat.
Pretenem, a més, que sigui una eina viva que s’alimenti d’aportacions fetes per tots aquells que hi vulgueu
participar mitjançant suggeriments, cartes o escrits de col.laboració que seran inclosos en properes edicions.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la bústia de l’AMPA, que trobareu a la recepció de
l’escola, o bé per correu electrònic (ampa-claret@ya.com). Comptem amb la vostra col.laboració per tal de
millorar dia a dia el seus continguts ■

QUI SOM?
■ O més ben dit… QUI SOU?
L’AMPA no és patrimoni exclusiu de quatre pares.
Tal i com us explicàvem en la carta de presentació
publicada a la Revista Clarinet, l’Associació la
formem i la formeu tots els pares i mares o tutors
legals dels alumnes de l’escola que hi estigueu
associats. Com tota associació però, ha de tenir
un òrgan gestor, és a dir, un equip de persones,
associats com la resta, que voluntària i
altruistament, és a dir, sense cap ànim de lucre,
dediqui temps a coordinar i gestionar les activitats
que es porten a terme. Aquest grup de pares i
mares configuren la Junta de l’AMPA, que en el
nostre cas inclou un President, un Secretari, un
Tresorer, un Vice-president, un Vice-Secretari i un
Vice-Tresorer, així com 17 persones més,
agrupades en set Comissions: ‘Escola de Pares,
Cultura i Lleure’, ‘Comunicació’, ‘Festes’, ‘Esports’,
‘Economia’, ‘Serveis i Activitats externes’ i ‘Acció
solidaria’. Els noms de tots ells els trobareu a la
carta de presentació publicada a la revista de
l’escola.
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D’acord amb els estatuts de l’AMPA, al menys un
cop a l’any el President de la Junta ha de
convocar una Assemblea General Ordinària amb
tots els associats, per fer balanç de les activitats
organitzades, justificar com s’han distribuït els
recursos generats i fer noves propostes. Us en
mantindrem puntualment informats ■

■ S’ha de pagar alguna quota per a ser associat
de l’AMPA?
Normalment, per formar part d’una AMPA s’ha
d’abonar una quota familiar anual aprovada en
l’Assemblea General Ordinària, amb la que es
subvencionen en part els diversos projectes que es
porten a terme.
Aquest curs 2005-2006, de forma excepcional, els
titulars del Col.legi Claret han volgut donar una
empenta al projecte que suposa la creació de la nova
AMPA, aportant els fons necessaris per tal que les
activitats organitzades puguin tirar endavant sense
que es requereixi del pagament d’una quota per part
de ningú. En conseqüència, doncs, aquest any
absolutament tots els pares i mares del Col.legi
Claret som associats de l’AMPA de forma gratuïta.
Al llarg d’aquest primer any però, des de la Junta
s’haurà de fer un seguiment de les despeses
generades en cada projecte per tal d’estimar quins
recursos mínims es necessitaran el proper exercici i
poder proposar, en l’Assemblea General, la quota a
pagar el proper curs 2006-2007 per tots aquells que
vulgueu continuar sent associats ■
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QUÈ HEM FET?

■ Que bé que ens ho vàrem passar amb en

Tortell Poltrona!

■ L’AMPA desitja el Bon Nadal a tot el
personal de l’escola
El darrer mes de Desembre la Comissió de
Comunicació va fer arribar, en nom de tots els
pares i mares de l’AMPA, una Postal de Nadal
personalitzada a tots els professors i personal no
docent de l’escola, un total de 68. Més enllà de
desitjar-los unes bones festes, amb la postal es
pretenia donar un missatge de suport a la tasca de
tots i cadascun d’ells. La resposta obtinguda va ser
molt bona ■

Com ja sabeu, la
Comissió d’Escola de
Pares, Cultura i Lleure
va
organitzar
una
sortida en grup al
CIRC-CRIC els dies
26-27 de Desembre,
a un preu més econòmic que el de venta directa al
públic. La iniciativa va tenir una gran acollida, amb
un total de 67 assistents. Petits i grans ens ho
vàrem passar d’allò més bé. I per acabar-ho
d’adobar, en Tortell Poltrona ens va dedicar unes
paraules al final de l’espectacle! ■
■ L’Ambaixador de SSMM els Reis Mags

d’Orient ve a l’escola a recollir les cartes
Un dels primers projectes de la Comissió de Festes
ha estat l’ organització de la Festa de l’Ambaixador
d’enguany, en col.laboració amb la Direcció de
l’escola.
Com
tots
sabeu la festa va tenir
lloc el dia 3 de Gener,
quan
l’Ambaixador
reial i els seus tres
patges varen arribar al
pati de l’escola dalt
d’un camió engalanat. Un total de 177 nens i
nenes li varen poder lliurar la carta amb la panxa
plena de xocolata, així com gaudir de les activitats
que s’havien preparat per a tant esperada festa ■

QUÈ ESTEM PREPARANT?

■ La nostra AMPA necessita un LOGOTIP!

■ Com pots col.laborar?
Vols donar una xerrada sobre algun tema
concret? Vols organitzar un taller per a pares?
Coneixes a algú que pot venir a l’escola a parlar
d’algun tema interessant? Tens algun contacte
que creus que ens pot anar bé per a organitzar
una activitat original?
Si la teva resposta és SI no dubtis en posar-te
en contacte amb nosaltres a través de la bústia
que trobaràs a la recepció de l’escola, o bé
enviant-nos un e-mail a:

Volem comptar amb tots vosaltres per a trobar
un Logotip que ens representi. Es per això que
la Comissió de Comunicació està preparant les
bases del que serà el Concurs pel Logotip de
l’AMPA. Properament es faran arribar les bases a
totes les famílies de l’escola ■

LA CITA
La millor olor, la del pa;
el millor sabor, el de la sal;
el millor amor, el dels nens.

ampa-claret@ya.com

Nº. 1

Graham Greene
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