INFORMACIÓ DE L'AMPA PER A LES FAMÍLIES DE P3 I FAMÍLIES NOUVINGUDES
En primer lloc, volem donar-vos la benvinguda a la nostra comunitat educativa i encara que alguns de
vosaltres ja ens coneixeu, informar-vos del nostre funcionament i les activitats que organitzem i coordinem.
OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ
•
•
•

Fomentar activitats pedagògiques, culturals i esportives complementàries en benefici de la
formació dels alumnes.
Cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats
complementàries, extraescolars o de serveis.
Organitzar programes d’educació familiar per proporcionar als pares coneixements i orientacions
relacionades amb la seva tasca educadora: conferències, taules rodones, xerrades i en general
totes les activitats que puguin aconseguir una millora de la personalitat dels seus membres.

ASSEMBLEA GENERAL
L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació i està constituïda per la totalitat dels seus membres.
Entre les seves atribucions, hi ha examinar i aprovar els comptes de l’associació i la memòria anual de la
Junta Directiva, aprovar el pressupost de despeses i ingressos de l’exercici següent, les quotes ordinàries i
extraordinàries, el % destinat a fons social, a l’escola, escollir els membres de la Junta Directiva etc. La Junta
de l'AMPA convoca cada curs dues assemblees generals de pares, una cap al mes d’octubre i una altra al
maig.
JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA
La Junta Directiva de l'AMPA és el principal òrgan de representació dels pares i està integrada pel president,
el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.
REUNIONS DE L’AMPA
La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop al mes. Les reunions es fan telemàticament a les 21.30 h, el
primer dilluns de cada mes. Així mateix, la Junta es reuneix en sessions extraordinàries sempre que calgui. Les
sessions de la Junta són obertes a tots els membres de l’associació, sense necessitat d’avís previ.
Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició, així com també estem oberts a la vostra participació dins
les diferents comissions que existeixen.
CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar és l’òrgan de participació en la gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la
comunitat educativa. Les atribucions del Consell Escolar són aprovar el projecte educatiu de centre i
formular propostes a l’equip directiu, elaborar informes sobre el funcionament del centre a petició de
l’administració, participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es faci segons estableix la llei,
aprovar el reglament de règim intern, etc. En total, el Consell Escolar de l’escola Migdia està integrat per 15
representants, 14 amb veu i vot i un, el secretari, amb veu però sense vot. Són: el director (que n’és el
president), el cap d’estudis, el secretari, un representant de l’ajuntament, un representant del PAS (Personal
d’administració i Serveis), cinc mestres elegits pel Claustre i cinc pares d’alumnes
COORDINACIÓ AMB L’aFFaC
L'AMPA participa en activitats i projectes relacionats amb l’Associacions Federades de Famílies d'Alumnes
de Catalunya (aFFaC) i amb les altres AMPA de Girona ciutat.
PARTICIPACIÓ A L’AMPA
Qualsevol soci pot formar part de les comissions, encara que no sigui membre de la Junta. Us animen a
participar doncs és molt necessari que hi hagi noves incorporacions.
COM POSAR-SE AMB CONTACTE AMB LA JUNTA
Podeu enviar un correu electrònic a: administracio@ampamigdia.cat. I rebéreu resposta el
més aviat possible.

QUOTA DE L'AMPA
L’ import de la quota anual de l’AMPA és de 35.00 €, per família, el qual es girarà pel banc a principis de
setembre, igualment es girarà un altre rebut de 8.00€ per alumne, en concepte de programa de Reutilització de
llibres.
Per què he de pagar la quota AMPA ? Amb aquesta quota, tots els socis tenen dret a descomptes en activitats
extraescolars, acollida de matí i tarda i també es beneficiaran de l’assignatura de plàstica.
Que passa si no pago la quota de l’AMPA? Que totes les activitats s’incrementaran amb un 50% del preu de soci
i no es podrà accedir al programa de reutilització de llibres.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Són activitats col·lectives de caràcter lúdic. Cada activitat té un nombre mínim i màxim de places
disponibles. En cas d’excedent de sol·licituds l’assignació de places es farà per sorteig. Podeu consultar
normativa completa a www.ampamigdia.cat
L’AMPA, disposa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix tots els participants a les activitats.
Les activitats extraescolars es paguen en dues quotes anuals, a l’octubre i al febrer.
IMPORTANT
Degut a la pandèmia del Covid-19, pel proper curs encara no sabem quines activitats es podran oferir, a
principis de setembre rebreu un correu donant-vos tota la informació d’extraescolars i d’acollida de matins i
de tardes.
ACOLLIDA MATÍ/TARDA
L’horari d’acollida matinal és de les 07.45h a les 9.10h, i a la tarda, de 16.20h a 17.20h., tant al matí com a
la tarda, s’obrirà pel carrer Migdia. Degut a la situació que estem vivint, l’activitat es farà sempre a l’exterior i
serà obligatori l’ús de mascareta. Igual que les activitats extraescolars, es pretén oferir un servei adequat a
l’edat dels participants. El pagament d’aquesta activitat és mensual.
CASALS
Es fan i coordinen quatre casals durant el curs: Nadal, Setmana Santa , Juny i Setembre.
LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
Un any més l’AMPA ha arribat a un acord amb Abacus Cooperativa per tal que les famílies que ho desitgin
puguin adquirir el llibres i material escolar a la botiga Abacus del carrer Pare Claret, Nº39 .
Els llibres estaran disponibles a partir de 8 de juliol fins al 18 de Setembre.
L’horari de botiga és de 9:30 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres i dissabtes 10:00 a 21:00 hores. Les
famílies podran optar si ho desitgen amb el servei d’entrega a domicili sense cap cost addicional sempre i
quan es faci la compra per Internet. El pagament es farà directament a ABACUS.
XANDALLS I BATES
Les bates i els xandalls es podran adquirir a l’empresa DISPROMERGI, situada al carrer de la Rutlla, Nº126 de
Girona (tel.972208583), l’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a
19.00h,excepte del 12 al 17 d’agost que romandrà tancat per vacances.
Les famílies podran optar si ho desitgen, per efectuar la compra a través de la web:
https;//www.dispromergi.com/ca/especials/escola-migdia/
Trobareu tota la informació a la pàgina web de l’AMPA
CELEBRACIONS I FESTES
L'AMPA organitza tres celebracions anuals:
-Festa de Nadal, el darrer dia lectiu de l’any.
-Caminada amb esmorzar, un diumenge de la tardor.

-L’Arrossada de fi de curs, al pati de l’escola, el primer diumenge de juny.
ESCOLA DE PARES
L'AMPA organitza activitats relacionades amb l'educació: conferències, taules rodones, xerrades, en general
activitats que puguin ser d'interès per a les famílies.
SERVEI DE MENJADOR
El menjador escolar té servei de cuina pròpia gestionat per l’empresa BO I SA (www.boisa.cat), aquí trobareu
tota la informació sobre el pla de menús, com inscriure’s al menjador, preus, noticies, etc... el CODI DEL
CENTRE és: MIG113.
El sistema de cobrament es realitzarà directament des de Boisa mitjançant domiciliació bancària i per mes
vençut, segons els dies que s’hagi fet ús del menjador.

MOLT IMPORTANT
L’AMPA de l’Escola Migdia utilitza un programa informàtic per gestionar el dia a dia de l’associació:
AMPASOFT. Aquesta eina ens permet realitzar molts tràmits i gestions, com ara la inscripció d’extraescolars.
Per fer ús d’aquests serveis que ofereix l’AMPA, és necessari que tinguem registrades i actualitzades les
vostres dades al programa.
Per a les famílies que us incorporeu per primera vegada a l’escola
És necessari que us doneu d'alta al sistema:
1. Accediu a l’adreça https://ampamigdia.ampasoft.net des d’un navegador i premeu l'enllaç “Alta
famílies”.
2. A continuació us apareixerà un formulari on podreu introduir les vostres dades i les del vostre fill/a.
3. Un asterisc indica els camps que cal omplir obligatòriament. No obstant, i per no haver-ho de fer amb
posterioritat, us recomanem que marqueu la casella “Vols ser soci de l'AMPA”, que introduïu la informació
bancària i que indiqueu les dades de tots els pares/mares/tutors de l'alumne/a.
4. Quan l’AMPA hagi validat el formulari ja podreu accedir al sistema i realitzar les inscripcions a les activitats
extraescolars quan estiguin obertes.
Per a les famílies que ja tingueu fills a l’escola
Ès necessari que introduïu les dades del fill/a que s’incorpora a l’escola:
1.Accediu a Ampasoft amb el vostre usuari (correu electrònic) i contrasenya.
2. Afegiu el fill/a al programa fent clic a la pestanya “Associats-Alumnes” que trobareu a l’esquerra i després
el botó “Afegeix alumne” de la part superior. A partir d’aquest moment ja podreu realitzar les inscripcions a
les activitats extraescolars, quan estiguin obertes.
Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar al correu electrònic: administracio@ampamigdia.cat

Visiteu la plana Web!! trobareu molta informació

www.ampamigdia.cat
facebook: ampamigdia
twitter: @ampamigdia

