
Amipa CP Duran Estrany - Llubí

PLA D'ACTUACIÓ CURS 2015-2016

Setembre 2015

INTRODUCCIÓ

La junta directiva, en presentar-se, va proposar les següents línies d'actuació generals:
- Prioritzar els serveis   a     la   comunitat 
- Potenciar les activitats   extraescolars
- Planificar la   comunicació amb els socis i la comunitat
- Diversificar les fonts de finançament 
- Potenciar la participació dels membres a través d'assemblees i de comissions de treball 

Així mateix, va adquirir el compromís de proposar i sotmetre a la voluntat de l'assemblea un pla
d'actuació per al curs, que s'esbossa a continuació.

SERVEIS PERMANENTS

MENJADOR. Coordinació: Toni Salvà i Xisco Gómez
Es presta en col·laboració amb l'escola i la Fundació Duran Estrany. Vegeu informació oferida per
l'escola.

ESCOLA MATINERA. Coordinació: Toni Salvà i Xisco Gómez
Es presta en col·laboració amb l'escola. Vegeu informació oferida per l'escola.

FONS DE LLIBRES: Coordinació: Carme Rosselló
Es presta en col·laboració amb l'escola. Vegeu informació oferida per l'escola.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: vegeu punt següent

MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT ENTRE IGUALS:
L'AMIPA es posa a disposició dels seus membres per posar-los en contacte quan necessitin
assessorament que altres socis poden oferir (perquè s'han trobat en situacions semblants, perquè
són experts en algun tema, etc.) o per mediar o trobar qui mediï amb l'escola o amb altres en
situacions que no s'han pogut resoldre per altres canals. El contacte es pot fer a través del correu
electrònic o a través d'un membre de la junta i sempre es mantendrà la confidencialitat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Coordinació: Catalina Figuerola, Carme Garcia, Mari Carmen Molinas, Cati Perelló
L'AMIPA coordina els agents que ofereixen les activitats: en confecciona els horaris, els troba un
espai, media entre ells i l'escola i en gestiona la inscripció. La relació és entre les famílies i les
empreses o persones que ofereixen les activitats.

Vegeu l'horari annex i el full d'inscripcions.

També trobareu informació sobre les activitats al blog de l'AMIPA.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

BLOG I COMPTE DE FACEBOOK. Coordinació: Norka López

amipacpduranestrany.wordpress.com

www.facebook.com/AmipaCeipDuranEstrany

Són els canals pels qual la junta informa de les seves activitats i d'altres notícies que siguin
d'interès per a tots els socis. També s'hi publiquen les convocatòries i altres documents perquè
estiguin sempre disponibles.
Properament se'n farà una revisió del contingut i es mantindran actualitzats.

CORREU ELECTRÒNIC. Responsables: Membres de la junta, segons el tema.

amipacpduranestrany@gmail.com

A través d'aquest canal els socis es poden posar en contacte amb la junta per plantejar temes, fer
suggeriments, queixes, etc. També serveix perquè la junta faci arribar als socis informacions i
convocatòries.

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS. Responsables: Membres de la junta, segons el tema.

És a l'entrada de l'escola.
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CIRCULARS. Coordinació: Presidenta, secretari, responsable de comunicació
Quan l'AMIPA ha d'informar totes les famílies, siguin sòcies o no, ho fa a través de circulars que la
direcció de l'escola els fa arribar, ja sigui per correu electrònic, ja sigui en paper a través dels
alumnes. 

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR. Representant: Toni Picornell
L'AMIPA es troba representada al Consell Escolar, de manera que a través dels canals habituals se
li pot demanar que hi dugui temes, propostes, preguntes, etc. El representant plantejarà i
defensarà les postures que l'assemblea o, quan escaigui, la junta decidesquin.
Així mateix, recordau que podeu contactar amb les representants dels pares i les mares al correu
consellescolarllubi@gmail.com

REGISTRE DE SOCIS. Responsables: secretari, tresorera.
Fins ara l'únic registre de socis que tenim es fa a partir dels pagaments de les quotes d'inscripció.
Farem arribar a totes les famílies sòcies un formulari perquè ens hi facin constar les seves dades
personals i de contacte (telèfon, adreça electrònica...), de manera que tenguem una llista
actualitzada i manera de contactar-hi directament. A més, al full els socis ens autoritzaran (o no) a
informar el professorat de qui és membre de l'AMIPA a l'hora de pagar les sortides, o la papereria a
l'hora d'obtenir un descompte, etc.
Aquest full també pot servir, d'ara endavant, de sol·licitud d'inscripció a l'AMIPA.

FINANÇAMENT

QUOTES
La quota d'enguany és l'acordades a final del curs passat.

SUBVENCIONS
Si l'Ajuntament la convoca, 'AMIPA es presentarà, si compleix els requisits, a la convocatòria de
subvencions. També es tindran en compte les possibles convocatòries d'altres institucions.

ALTRES FONTS
La Junta explorarà la possibilitat d'associar-se amb altres entitats perquè ens puguem ajudar
mútuament, com es va fer el curs passat amb l'Associació Es Quinqué.

ACTIVITATS PUNTUALS PER A FINALITATS CONCRETES
Enguany, com l'any passat, es farà una activitat per recaptar doblers per al fons de llibres.

SERVEIS PUNTUALS

SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (SORTIDES)
Es continuarà subvencionant una part del cost de les sortides. Els socis poden, naturalment,
renunciar-hi i, en tal cas, els doblers es destinaran preferentment al fons de llibres de text o, si no,
a altres activitats o a altres accions que beneficiïn tots els alumnes.

FOTOGRAFIES DE NADAL
L'AMIPA gestionarà la presència d'un fotògraf i oferirà (si hi ha disponibilitat econòmica o un acord
amb el fotògraf) una foto de grup a tots els alumnes de l'escola i la possibilitat d'adquirir un lot de
fotos de Nadal a qui ho desitgi.

XANDALLS I PITETS
Es gestionaran les comandes que s'han fet per a enguany, però no s'oferiran per al curs que ve.

PARTICIPACIÓ EN ACTES, FIRES I FESTES

Coordinació: Xisco Gómez, Maria Magdalena Mascaró, Martina Celià
Els coordinadors convocaran els socis interessats a una reunió per crear una comissió que decidirà i
gestionarà la participació de l'AMIPA en actes, fires i festes. Depenent dels socis que s'hi apuntin i
de la seva disponibilitat, es decidirà quins actes s'organitzen i en quins es participa i de quina
manera.
La resta de la Junta Directiva col·laborarà amb aquesta comissió. Hi donarà suport logístic
(comunicació, finançament, gestions, etc.). A més, els membres de la junta participaran també en
el muntatge quan sigui necessari.
Els socis que hi participin ho poden fer de diverses maneres: en un o diversos actes o en tots, fent
diferents tasques segons les seves possibilitats, aportant idees. Sobretot, però, decidint.
Convendrà que la comissió tengui en compte tant els actes que es fan dins l'escola i en
col·laboració amb el centre com la participació en actes més generals (fires, festes, etc.).
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