
ASSEMBLEA  
 CURS 2020-2021



Ordre del dia:
■ Tresoreria

■ NOVA comissió d’inclusió
■ Comissió de Festes
■ Comissió de Menjador
■ Comissió de Descomptes
■ Comissió de Llibres
■ Comissió de Fruita
■ Comissió de Comunicació
■ Comissió d’Extraescolar
■ Consell Escolar
■ Noves propostes 
■ Precs i preguntes





NOVA Comissió d’Inclusió
Dirigida a totes les famílies de l’Escola amb 
inquietuds sobre l’aprenentatge del seus infants 
dins de totes les activitats docents de l’Escola, 
menjador, extraescolars o acollida:
■ Volem donar a conèixer els drets i deures 

dels infants.
■ Vetllar perquè tots els infants disposin dels 

recursos necessaris segons les seves 
necessitats.

■ Donar a conèixer les ajudes econòmiques i 
altres recursos pels infants amb necessitats 
específiques de suport educatiu.

■ Acompanyar a les famílies i esdevenir 
suport a l’Escola en el camí de la inclusió, 
entenent la diversitat en el seu sentit més 
ampli com a riquesa i quelcom inherent en l’
ésser humà.

inclusio.ampaesc@gmail.com

Hi vols col•laborar?



Comissió de Festes
Aquest curs es fa complicat realitzar les activitats  organitzades 

en anys anteriors degut a les restriccions per la COVID 19. 
Hem decidit que NO farem activitats .

Estarem a disposició de les peticions de l’Escola.

Fem col.laboració 



Comissió de Menjador

La Comissió de Menjador la formen:

● Representants de l’AMPA (actualment som 
tres persones)

● Representants de l’El Menú del Petit
● Equip directiu del centre
● Representants del Consell Escolar

QUINS TEMES TRACTEM?

La Comissió es reuneix un cop al mes 
(ara via Meet). 

Com a eina de comunicació i treball, s’utilitza  
Whatsapp i correu electrònic

QUI SOM? COM HO FEM?

● Alimentació saludable i revisió del menú

● Projecte pedagògic: acompanyament, hàbits, 
higiene, dinamització de l’estona de lleure.

● Equip educatiu de migdia i ràtio

Hi vols col•laborar?
menjador.ampaesc@gmail.com



Comissió de descomptes
 

■ Objectius : 
– Oferir més descomptes de comerços del poble i que els 

descomptes temporals tinguin una duració més llarga. 
– Aconseguir que els socis els aprofitin més.

■ Aquest curs el carnet s’envia a les famílies via mail, serà un 
carnet virtual.

■ Cal presentar aquest carnet per obtenir el descompte.



Comissió de Llibres

■ La comissió té l’objectiu de facilitar la compra de llibres a les famílies. 
■ Aquest curs Comercial Girona és l’empresa encarregada per a la venda 

de llibres.
■ Hi ha descompte per ser família sòcia de l’AMPA.
■ Recepció dels llibres directament a l’Escola, i també si es desitja fan 

enviament a domicili.
■ Aquest curs la comissió no té representant, està buida.



Comissió de la Fruita

■ Adscripció al Pla de consum de fruita i verdures a les escoles.
■ Objectiu: augmentar el consum de fruita i verdura entre 

l’alumnat.
■ S’entrega gratuïtament: poma, pera, préssec, nectarina, 

taronja, mandarina, maduixot, nespra, cirera, albercoc, 
paraguaià, raïm, kiwi, plàtan, cirerol i pastanaga

■ Aquest curs, per tal de donar compliment a les mesures 
sanitàries per a la prevenció de la Covid, la fruita es repartirà 
en bosses individuals.



Comissió de Comunicació
■ Presència en xarxes socials: Facebook, Instagram i Twiter.
■ Elaborem els cartells per tal que la informació sigui més clara i visual.
■ Gestionem el grup de difusió per WhatsApp a totes les classes de 

l’escola

■ Gestionem la web www.ampaescolasantcliment.com
■ Creació de mails de contacte per a cada comissió. 
■ Ús del drive de Google per deixar arxivada tota 
      la documentació  per a futurs membres de l’AMPA.



Comissió d’extraescolars
■ Aquest any continua gestionant les activitats extraescolars i 

l’acollida l’empresa PAIDO.
■ En aquest curs hem incorporat dues noves activitats: atletisme i jocs 

i diversió.
■ Aquest any ens hem hagut d’adaptar a la nova situació i prendre les 

mesures de seguretat necessàries per la Covid-19.
■ La normativa s’ha anat modificant

i gràcies a l’esforç de PAIDO, Ajuntament 
i Escola hem pogut continuar i 
reobrir les activitats extraescolars.



Comissió d’ extraescolars
■ Les activitats que s’estan fent actualment són:

A l’escola: patinatge, anglès, jocs i diversió, 
multiesport i atletisme

 Al casal: Gimnàstica rítmica i Judo.
■ Estem valorant poder començar l’activitat d’escacs 

dilluns a la tarda. Està pendent d’arribar al mínim 
d’inscripcions.



Consell Escolar



Noves propostes...



Precs i preguntes


