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El preu de soci (anual) de l’AMPA és de 25 € per família. 
L’oficina de l’AMPA resta oberta de dilluns a divendres de 9h a 9.30h i  

de 16.30h a 17 h 
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a ampapinscornella@gmail.com  

 

 
PER QUÈ és important que tots els pares i mares siguem socis. 

 
Per una banda, des de l'AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) es gestionen tota una 
sèrie de serveis bàsics que afecten a tots els nostres fills i filles com són el servei de menjador, 
l’acollida matinal, el monitoratge, les activitats extraescolars, el casal d’estiu... i que ajuden a 
compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar.  
 
L’AMPA també participa en l’organització de les festes (castanyada, nadal, carnastoltes, Sant 
Jordi, festa de les famílies i la festa de comiat dels alumnes de sisè).  
 
A part, porta la gestió, coordinació i control del Projecte Socialització de llibres, encara que es 
un projecte d’escola. A més, aquelles famílies que no són sòcies de l’AMPA no podran adherir-
se al projecte. 
 
Tots aquests serveis s'intenten gestionar de la millor manera possible i amb el millor preu 
possible.  
 
L'AMPA no és un negoci, ni la gent que hi col·laborem activament som professionals de la 
gestió, sinó que la fem de forma voluntària i per aquest motiu necessiten de la vostra 
col·laboració en la mesura que sigui possible. 
 
Per una altra banda, l'AMPA representa totes les mares i pares davant del Consell Escolar 
(juntament amb 4 pares/mares escollits per votació popular), i participa de tot projecte o 
situació que requereixi la representació dels pares i mares. Entre altres coses, això vol dir que 
l'AMPA és un element molt vàlid perquè totes les mares i pares puguin participar activament 
de la comunitat educativa que representa l'escola. 
 
Creiem en l'escola pública i ho fem en un moment econòmicament complicat que ens està 
portant moltes retallades. I és aquest un altre motiu per implicar-nos en la nostra escola, en la 
relació amb els nostres mestres i, en definitiva, en l'educació dels nostres fills i filles. 
 
La comunicació amb les famílies es realitza a través de correu electrònic, per això és important 
que durant el mes de juny entreu a http://goo.gl/forms/uuYElqu2aI i empleneu el formulari 
amb totes les vostres dades. D’aquesta manera tota la informació que es generi a partir de 
juliol se us farà arribar i estareu al dia.  A més, us animem a entrar a la nostra pàgina web 
http://ampaelspinscornella.org/ , està alimentada amb tota la informació que creiem 
necessària per intentar tenir una comunicació molt més fluïda amb tots els pares i mares. Per 
últim, us comunico que dintre de la web podreu trobar tots els correus electrònics de 
comunicació, ja que a més del general hi ha un disponible per cada comissió.  
 
Tota la tasca que fa l’AMPA no és possible sense la vostra aportació particular. La millor 
manera d’aportar és que us feu socis de l’AMPA pel benefici dels vostres fills i filles i durant 
tot el temps que passarem junts a l’escola dels Pins. Tingueu en compte que totes aquelles 
famílies que en formarem part tindrem un preu especial en les activitats que organitzarem. 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

MOLTES GRÀCIES! 


