Hola
família!

Benvinguts
a l’Associació de Mares i Pares
de l’Escola Voramar!
Sabeu que vosaltres també sou membres
d’aquesta AMPA?
A la nostra escola, els pares i mares poden
participar en algunes decisions importants
del dia a dia dels nostres fills i filles així
com en un munt d’activitats dirigides a tots
ells i elles.
Alguns hi dediquem una mica més de temps
i anem a les reunions de l’AMPA que se
celebren un cop al mes o ens encarreguem
d’alguna Comissió de Treball. Altres hi
participen com a voluntaris ocasionals.
I és que... tenim molta feina per fer i et
necessitem per portar-la a terme!
TOTS
SOM
AMPA
ENROTLLA’T

Per què és important participar a l’AMPA?
· Perquè l’educació és una tasca de tots.
· Perquè és una manera de donar exemple als nostres fills i filles.
· Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació.
· Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves
inquietuds i propostes i també ajudar-nos mútuament.
· Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu
i la comunitat educativa.
· I, perquè, a més, ens ho passem bé fent el bé comú.

@

Les teves idees ens importen!
Si vols participar a l’AMPA o tens qualsevol suggeriment,
posat en contacte amb nosaltres a través el correu electrònic
ampa@ampavoramar.cat
També pots consultar el web a
www.ampavoramar.cat

Comissions
de treball

Delegats de classe

Un enllaç actiu entre l’escola i les famílies
El delegat o la delegada és el o la portaveu de cada classe. Un pare o una mare que es presenten
de forma voluntària a l’inici de cada curs per afavorir la comunicació del grup classe amb l’escola i
aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares de l’escola.
Funcions dels delegats:
· Motivar i dinamitzar als pares i mares del seu curs per tal d’integrar-los en la dinàmica del centre
(reunions, festes, equips de treball, conferències, etc.).
· Assistir a les reunions de delegats que convoqui l’AMPA i/o l’escola.
· Col·laborar amb la Junta de l’AMPA en tots aquells projectes que es decideixi dur a terme en el
pla del curs.
· Canalitzar les inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares del
seu grup classe cap a l’escola, utilitzant els canals habituals amb l’AMPA i l’escola.
· Informar els pares i mares del seu grup classe d’aquells aspectes que es determini des de
l’AMPA i l’escola.
· Actuar en confidencialitat en relació a la informació que disposa per la seva funció com a delegat
de curs o classe.
· Fer la valoració conjunta amb la resta de delegats i el seu coordinador.
· Col·laborar, sempre que sigui possible i pertinent, en les activitats proposades en el marc
escolar i extraescolar.
· Ajudar a integrar a les famílies nouvingudes a l’escola.
Intermediació a la ESO:
Els nens i nenes es converteixen en nois i noies quan arriben a l’ESO i desapareix la figura dels
pares i mares delegats. Una figura que assumeixen els propis alumnes. Però per no perdre el
contacte amb les famílies, l’AMPA disposa d’un enllaç a través del qual comunicar-s’hi.

Menjador

Menjar bé, viure millor
Des de l’AMPA vetllem perquè els menús dels nostres fills i filles siguin els més adequats i
saludables, a través d’una comissió formada per membres de l’AMPA, alumnes d’ESO, mestres i
personal del Voramar. Periòdicament, membres de l’AMPA i alguns pares de l’escola escollits de
forma aleatòria, són convidats a compartir un dels àpats que elaboren els cuiners de l’escola. Una
manera de conèixer de prop com s’elaboren els menús, parant especial atenció en els menús
especials adaptats a les diferents al·lèrgies i intoleràncies.

Camí escolar

Aprenem a anar a l’escola sols i segurs
Els projectes de Camí Escolar són iniciatives per fomentar que infants i joves facin el seu
recorregut diari de casa a l’escola, a peu o en bicicleta, de manera autònoma, és a dir, sense
acompanyament adult. Sabies que la nostra escola forma part d’aquest projecte? Davant de la por
experimentada pels adults, segons alguns estudis, la major part de nenes i nens se senten segurs
a la seva ciutat. Tot i que aquestes pors no són gens infundades, l’objectiu és que els nens i
nenes puguin anar de casa a l’escola i a la inversa d’una forma més segura. Com? Tenint
botigues i punts de referència que els serveixen d’ajuda en cas de qualsevol problema. Els
camins escolars són també un bon punt de partida per abordar reptes més amplis que han
d’afrontar els nostres pobles i ciutats, com ara l’assoliment d’un model de mobilitat més sostenible
i la reflexió respecte al dret dels infants a la ciutat. La participació de tothom resulta vital per
millorar la utilitat d’aquesta interessant iniciativa.

Extraescolars

Anglès, Alemany, Francès, Natació, Judo, Patinatge,
Psicomotricitat, Balls, Zumba, Jocs i Iniciació Musical,
Pinturetes, Il·lustració, Còmic i Noves Tecnologies
A banda del bàsquet i l’handbol, que gestiona directament l’escola, al Voramar hi ha una extensa
oferta d’activitats extraescolars. Hi trobareu idiomes, música, art, activitats físiques, etc. El nostre
objectiu és que tots els alumnes tinguin accés a, com a mínim, una activitat extraescolar. Al web
de l’AMPA trobaràs molta informació sobre totes aquestes activitats.

Nadal

Loteria, Recollida de Joguines, Concert i Cavalcada
Només començar el curs ja ens hi posem! La solidaritat és un dels valors de l’escola Voramar,
encara més per aquestes dates. Per això, l’AMPA participa coordinant una recollida de joguines
noves i velles però en bon estat, tot just abans de les vacances de Nadal. L’AMPA organitza el Tió
a l’escola i compra un petit detall per a cada infant, des d’Educació Infantil fins la ESO. També
munta i organitza la carrossa per a la Cavalcada de Reis del Poblenou. I una xocolatada el matí
del 5 de gener, amb la visita d’un dels Patges Reials a qui els nens i nenes poden lliurar les seves
cartes. La Loteria de Nadal és també una il·lusió pels grans i alhora una font de finançament que
permet realitzar altres activitats de l’AMPA.

Carnestoltes

L’escola a la Rua de Poblenou
Àngels i dimonis, víkings, mosqueters, egipcis, Mary Poppins, els Pica-Pedra, marcians, indis...
L’AMPA converteix any rere any la vora-carrossa i la seva comparsa en un món temàtic paral·lel,
per mostrar el seu esplendor al llarg del recorregut per la Rambla de Poblenou. Des de l’elecció
de la temàtica de la disfressa, fins a la decoració de la carrossa o els tallers per a la confecció de
disfresses, cada any són necessàries moltes mans per fer possible un carnestoltes com el que es
mereixen les famílies del Voramar. Us animeu a passar-ho bé?

Sant Jordi

La festa del llibre i les roses
Cada any, per celebrar el Sant Jordi, l’AMPA regala llibres nous a tots els cursos de l’escola,
escollits entre els tutors i els alumnes. També coordina la venda de roses i l’intercanvi de llibres
usats, fent participar d’aquesta festa a tot l’alumnat de l’escola.

Jornades Esportives i Culturals
La setmana que acomiada el curs i altres afers

El final de curs no seria el mateix sense la celebració de les Jornades Esportives i Culturals. Una
setmana on, de dilluns a diumenge, es multipliquen les activitats organitzades per l’AMPA i on
cada dia tenim l’oportunitat de berenar o prendre un refresc gràcies al servei de bar. Entre partit i
partit de bàsquet i handbol el pati es posa a vessar a les classes de zumba o als tornejos de
triples, a banda dels concursos de dibuix o fotografia o fins i tot les visites d’alguns VIPs esportius.
El divendres al vespre, un sopar que cada any té més èxit, al que hi assisteixen prop de la meitat
de les famílies de l’escola. El dissabte, activitats matinals i el diumenge, bicicletada. I el cinema a
la fresca, que va canviant de dia... Per informar tothom, l’AMPA edita una revista de Jornades
amb el programa complet i d’altra informació esportiva i cultural d’allò més interessant, que regala
a tots els nens i nenes juntament amb una samarreta. Però la tasca de la Comissió de Jornades
no es limita a les mateixes sinó que s’inicia a principis de curs, amb la preparació de la Cursa de
la Dona i continua al Nadal amb l’organització de la xocolatada per a rebre SSMM els Reis
d’Orient.

Casal i Colònies d’Estiu

Diversió i aprenentatge dins i fora de l’escola
Coordinem el Casal per tal que els nostres fills i filles passin una bona estona a l’escola un cop
acabat el curs. També organitzem una setmana de colònies perquè els alumnes d’Educació
Primària i d’ESO alliberin les tensions del curs en plena natura, al mar o la muntanya.

Comunicació
Fer-ho saber

No n’hi ha prou amb fer coses. També cal comunicar-les. I per això, la Comissió de Comunicació
s’ocupa de fer arribar a les famílies tota la informació al voltant de les activitats i gestions
realitzades per l’AMPA. Ho fa a través d’un Full Informatiu mensual que s’envia poc després del
que envia l’escola. També disposem d’una pàgina web, ampavoramar.cat, on es penja tota la
informació relativa a la nostra activitat. I, com no, les xarxes socials.

T’enrotlles amb nosaltres?
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Si vols participar a l’AMPA o tens qualsevol suggeriment,
posat en contacte amb nosaltres a través el correu electrònic
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