
Amb aquesta  carta volem informar d'algunes de les

qüestions tractades en la primera reunió de junta que hem

fet aquest curs. 

Primer de tot cal dir que, com tots i totes ara, estem

adaptant-se a aquesta situació que estem vivint. Per tant

tindrem canvis inevitables en les formes habituals tant de

funcionament com de participació en l'escola. 

Malgrat això, l'associació continua sent essencial igualment.

Per exemple, gràcies a la subvenció que cada any sol·licitem i

a les quotes que tots i totes aportem hem pogut donar

suport al centre per complementar l'equipació per fer front a

aquesta situació (poals adequats, cartelleria i senyalització,

termòmetres per a les aules....). Seguirem en eixa línia de

suport mentre aquesta "nova normalitat" dure.

Intentarem repensar i redefinir de forma conjunta amb el

centre, les vies de participació de les famílies en la vida

escolar. Totes els suggeriments seran, per descomptat,

benvinguts.

Dit això  passem a detallar alguns assumptes importants per

punts. 
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1. COMUNICACIÓ

Si voleu contactar amb nosaltres per qualsevol assumpte, 

 podeu fer-lo mitjançant el correu electrònic:

ampaparejofre@gmail.com.

2. INFORMACIONS

Totes les informacions d'interés les anirem publicant per 3

vies:

- Pàgina de Facebook

- Web de l'associació

- Telegram del centre

També tractarem de fer difusió pels grups de whatsapp i

correu electrònic per tal que, d'una forma o altra, la

informació arribe.

3. QUOTA

En el mes de novembre es girarà la quota anual. Recordem

que són 18 euros anuals per a famílies amb una filla o un fill

en el centre i 20 euros per a famílies amb més d'un o d'una

en el centre.

IMPORTANT!: Comuniqueu si hi ha canvis en les vostres

dades bancàries al llarg del mes de setembre. Els rebuts

tornats correran de l'associat o associada si la raó de la

devolució és eixa.
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4. EXTRAESCOLARS

Queden anul·lades per a aquest curs.

5. ASSEMBLEA GENERAL

Cap al final del primer trimestre, si la situació ens ho permet,

, farem una assemblea general virtual. Vos farem arribar

arribat el moment l'enllaç corresponent. 

6. ALTRES QÜESTIONS

- Aquest curs, la junta d'AMPA es reunirà, sempre que siga

possible, una vegada al mes. Fins ara, les nostres reunions

setmanals sempre havíen estat obertes, en aquest moment

no ens és possible obrir-les en general encara que,  si alguna

persona estiguera interessada en participar en alguna d'elles

perquè l'assumpte no es pot resoldre via correu electrònic, ,

pot enviar un correu explicant la seua necessitat i trobarem

la forma de donar resposta adequada. 

- Vos recordem que tenim representació en el Consell

Escolar. Això vol dir que podem fer arribar les qüestions que

considereu oportunes a l'esmentat òrgan de govern del

centre.

- Si encara no eres soci o sòcia i vols formar part de

l'associació, pots escriure un mail i et farem arribar el

formulari d'inscripció.
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