Setembre 2012

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

AMPA SAFA Horta

L’AMPA QUÈ ÉS?

Amb
voluntaris de
la Diada de
l’Esport

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Sagrada Família d’Horta és una associació sense ànim
de lucre formada per persones a títol voluntari i funcionament democràtic...
...que es va constituir registrant-se al Dept. de Justícia de la Generalitat de
Catalunya l’any 1958 i just el curs passat va modificar els seus estatuts per
adaptar-los a la nova llei del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, text
normatiu que regula les activitats d’aquests tipus d’associacions.
OBJECTIUS L’AMPA troba el seu sentit en el marc de la relació famíliaescola marcada per uns principis de complementarietat, corresponsabilitat i
participació en benefici dels nois i noies.
MITJANS La relació família-escola es pot establir mitjançant la relació
directa de mares/pares amb l’equip docent del centre ( tutors,
professors,etc..), via participació en la gestió del centre en el marc del
Consell Escolar, via programes adreçats als propis pares (activitats, escola
activa de pares,...)... i via l’AMPA que és un mitjà institucionalitzat de
col.laboració família-escola.
FUNCIONS Té dues funcions bàsiques: La col·laboració amb l’escola en
el desenvolupament de la seva tasca educativa, participant en el
manteniment i actualització del caràcter propi del centre, pel qual han
optat en elegir-lo, i la defensa dels drets dels pares en l’educació escolar

L'AMPA Oberta ja és una realitat!!!
Portem un any funcionant i gràcies a
tots som més visibles. Ens agrada
rebre totes les vostres queixes i
opinions.
Aquest curs restarem a la vostra
disposició tots els divendres
lectius de 17.15h. a 18.00h., per
tal d'atendre els vostres dubtes.

ORGANIGRAMA DE L’AMPA

(*)

CURS 2012-2013

PRESIDÈNCIA
CARMEN VERA

SECRETARIA
RAMON CASAL

VICESECRETARIA
TONI BOTIAS

VICEPRESIDÈNCIA

FRANCESCA ESCANDELL

RELACIONS PÚBLIQUES
I COMUNICACIÓ

COMISSIÓ
ESPORTIVA

COMISSIÓ
CULTURA

LAURA GARCIA
TONI BOTIAS
XAVI CLIMENT

ANA SANCHEZ
TONI PONS

STAFF TÈCNIC

COMISSIÓ
EDUCATIVA
PILAR RODRIGUEZ
EAP - PASTORAL
MEDI AMBIENT
JORDI BEATO

TRESORERIA
MARTA SUÑER

VICETRESORERIA
LOURDES CANOVAS

COMISSIÓ
ASSISTÈNCIA
SOCIAL
MARIBEL CANTÍ

DELEGATS I VOLUNTARIS

MARES I PARES ASSOCIATS

(*) Noves incorporacions a la Junta pendents d’aprovar per l’Assemblea General: Natalia
Muñoz, Encarna Hernández, Ana García i Ruben Querol.

L’AMPA funciona per comissions
Comissió Assistència Social
La Comissió d’Assistència Social dóna suport econòmic a les famílies associades que ho necessiten en moments
puntuals.... Els fons d’aquesta Comissió s’obtenen mitjançant els cursets extraescolars (informàtica,
mecanografia, batuka, sevillanes, teatre,...) i la venda de paperetes per a la rifa de Nadal.
El fons de l’Obra de Protecció Escolar -que gestiona l’AMPA- permet cobrir les depeses de matriculació,
ensenyament, llibres,... d’aquells nens que quedin orfes de mare o pare fins a la finalització dels seus estudis.

Comissió Relacions Públiques i Comunicació
És l’ encarregada de gestionar la imatge institucional de l’AMPA, tenint cura, vetllany i afavorint les seves
relacions principalment amb tot l’entorn SAFA. Es col·labora amb l’ONG Carumanda, es mantenen vives les
relacions amb les Federacions Nacionals i Internacionals SAFA, participant i preparant les trobades que
s’organitzen. Es col·labora també amb la Comunitat Educativa i dels Germans per exemple en l’homenatge al
Germà Gabriel Taborín.

Comissió Cultura
Conjuntament amb el centre i el professorat, organitza diferents
esdeveniments de caràcter cultural per a que l'alumnat participi:
Concursos de Primavera (literatura, ciència, dibuix, fotografia), Premi
literari o artístic d'escoles SAFA d'Espanya, Dia de l'Homenatge a les
Famílies.

Comissió Educativa
Col.labora amb el Centre especialment a través dels coordinadors i
professors de les diferents etapes ajudant a millorar el sistema educ
atiu, contribuint a la millo formació dels alumnes, p.e. equipant la
Biblioteca segons necessitat de la docència. Col.labora amb el grup de
Pastoral i organitza conferències, col.loquis, etc... per als pares i alumnes.
L’Escola Activa de Pares i Medi Ambient-Pla Verd son subcomissions que es
troben integrades dins d’aquesta comissió

Pla Verd
Acabem de començar dins l'
Agenda 21 i entenem el Pla Verd
com un pla
permanent, que no té inici ni té
final sinó que és i ha de ser
continu. La web del Pla Verd,
reducció de residus,
reutilització, el "boc and
roll", papereres de plàstic als
patis, reciclatge de piles
i de bolígrafs, substitució
progressiva de fluorescents per
llums de led,llibre solidari,
l'espai intercanvi al bloc de
lAMPA,
Hort escolar a la ESO ,... són
algunes de les coses ja fetes.

Comissió Esportiva
Actualment ningú dubta de la importància i la necessitat d’educar en
valors ni de que l’esport forma part del desenvolupament integral dels
nostres fills. L’esport extraescolar paral·lelament a les activitats físiques
i esportives que tenen lloc dintre de l’horari lectiu, és un mitjà ideal
per fomentar el treball en equip, el respecte als companys i a les
normes, l’ autodisciplina i la pràctica d’hàbits saludables. L’esport
escolar ha d’ajudar als alumnes a gaudir de les victòries però també a
acceptar les derrotes.
Aquests són els motius pels que l’AMPA mitjançant la seva Comissió
d’Esports gestiona i promou els diferents esports extraescolars que es
practiquen al col·legi: Bàsquet, Handbol, Futbol i Patinatge. Els
entrenaments comencen al mes de setembre i la Diada de l’Esport que
es celebra al mes de juny, posa punt i final a la temporada.

Principals activitats i iniciatives per comissions
ASSISTÈNCIA

CULTURA

-

- Concurs de Primavera
- Premis SAFA
- Homenatge a les Famílies

Ajuts temporals a famílies
Obra de Protecció Escolar
Activitats per a pares i nens
AMPA Intercanvi (llibres, roba,...)

ESPORTIVA

EDUCATIVA

- Gestió Esport Extraescolar

-

(Handbol,Bàsquet,Futbol,Patinatge i Escacs)

- Competicions CEEB i Federació
- Jornades Germanor i Tecnificació
- Diada de l’Esport

Relacions amb professorat
Pastoral
Medi Ambient (Pla Verd)
Escola Activa de Pares
Carnestoltes

Activitats AMPA Esport Extraescolar curs 2012-2013

L’AMPA del Col·legi Sagrada Família Horta és la
responsable de gestionar i organitzar amb l’staff tècnic,
contractat per a tal fí, la pràctica de l’esport extraescolar,
sense finalitat lucrativa, dintre de l’àmbit educatiu i de
valors de la nostra escola.
La Coordinació tècnica de les activitats esportives la
realitzarà Enric Costa que estarà disponible de dilluns a
divendres de 17:00 a 20:00h al despatx de la secció
esportiva situada darrera la torre.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AL DESPATX DE LA
SECCIÓ ESPORTIVA O A L’AMPA Oberta.

L’OFERTA ESTÀ DIRIGIDA A ALUMNES DE 2º EP FINS 2º BATXILLERAT
ALUMNES

PREUS

HORARIS

80€/trim
(migdia)

dl i dj 12:50-13:55h

Alumnes membres AMPA
Segons categoria(consultar Staff Tècnic):
95€/trim
(tarda)
Ex-alumnes Col·legi o
Externs

dl
dl
dm
dm

108€/trim
(tarda)

i
i
i
i

dc
dc
dj
dj

17:15h-18:30h
18:30h-19:45h
17:15h-18:30h
18:30h-19:45h

dv, ds i dg(segons competició i especials).

TEATRE

HOMENATGE A
LES FAMÍLIES

Activitats AMPA Assistència per a pares i nens curs 2012-2013
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 19,20 i 21 de SETEMBRE A L’AMPA Oberta.

PER A PARES

PER A NENS

ACTIVITAT

PREUS (*)

HORARIS

Informàtica

60€/trim.

dj
17:30-19:00h

45€/trim.
(tarda)

dv(iniciació)
15:00-16:00h

ACTIVITAT

PREUS (*)

HORARIS

Batuka

39€/trim.
(tarda)

dm i dj
17:30-18:30h

65€/trim.
(migdia)

dm ó dc
13:45-14:45h

65€/trim.
(tarda)

dm ó dc
17:15-18:15h

Escacs

Sevillanes
45€/trim.
(tarda)

dv(avançat)
16:00-17:00h

SAFA Dance

30€/trim.
(tarda)

dc
15:45-16:45h

Teatre

45€/trim.
(migdia)

dl ó dm ó dc ó dj
13:50-15:00h

Batuka

39€/trim.
(tarda)

dl i dm
17:30-18:30h

Mecanografia

30€/trim.
(migdia)

dl ó dc ó dv
13:50-15:00h

SAFA Music
Practices

45€/trim.
(migdia)

dl ó dm
13:50-15:00h

(*) Preus pendents de revisió pel curs
2012-2013

ESCOLA ACTIVA
DE PARES
Fem de la família el millor per créixer.
L'Escola Activa de Pares la conforma
un grup de famílies, que pretén que hi
siguin i estiguin presents totes les
famílies del Col·legi.
El principal objectiu, la principal
proposta pels pares, és la continua
formació per a una millor educació
i convivència vers el nostres fills.
Ho aconseguim gràcies als
esdeveniments que s’organitzen
durant l’any i que serveixen per
ser més còmplices dels fills i
consolidar les relacions entre els
pares fent-nos traspàs de les
experiències viscudes.

AMPA SAFA HORTA

Conferències
Escola Activa
de Pares

Si mai t’has
preguntat que fa
l’AMPA ara ja no tens
excuses!...
subscriu-te al bloc i
seràs el primer en
assabentar-te. És
fácil, ecològic i
gratüit.

Peris Mencheta,26

info@ampasafahorta.org

08032 Barcelona

www.ampasafahorta.org

