FITXA COMUNITÀRIA: RECURSOS TÈCNICS I CIUTADANIA ORGANITZADA

NOM

AMPA ESCOLA ANTONI GAUDÍ

DESCRIPCIÓ

L’AMPA de l’escola Antoni Gaudí és l’associació de les mares i pares d'alumnes, que hi col·laboren de forma
voluntària, mantenint una estreta col·laboració amb el propi centre educatiu.
L’AMPA és un espai obert a la participació de totes les famílies, i que s’encarrega d’organitzar i gestionar, entre
altres coses, les activitats extraescolars, la organització de les festivitats que es celebren durant l’any i el
menjador escolar.
Els objectius de l’AMPA són:
 Mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles. Creiem en una
escola plural i de qualitat.
 Treballar en col·laboració amb la direcció de l'escola i l'equip pedagògic.
 Fomentar la col·laboració i participació de les famílies a la vida escolar.
 Fomentar activitats d’interès per a tota la comunitat escolar
 Donar suport puntual amb recursos que millorin la dotació de l'escola.

ADREÇA
ÀMBIT
1
RECURS
TIPUS DE
2
RECURS
PERSONA
DE
CONTACTE

C/ Pablo Picasso, 3
Social - Participació
Ciutadania Organitzada

Nom i cognom

Telèfon

-

936303345

Mail

Tipus relació

ampaceipgaudi1@gmail.com

1

-

Salut i benestar personal, educació, ocupació, social (social-habitatge, social-oci, social-cultura, social participació), medi
ambient, mitjans de comunicació.
2

Recurs tècnic públic, Recurs tècnic privat, ciutadania organitzada.

FICHA COMUNITARIA: RECURSOS TÉCNICOS Y CIUDADANÍA ORGANIZADA

NOMBRE

AMPA ESCUELA ANTONI GAUDÍ

DESCRIPCIÓN

El AMPA de la escuela Antoni Gaudí es la asociación de las madres y padres de alumnos, que colaboran de
forma voluntaria, manteniendo una estrecha colaboración con el propio centro educativo.
El AMPA es un espacio abierto a la participación de todas las familias, y que se encarga de organizar y gestionar,
entre otras cosas, las actividades extraescolares, la organización de las festividades que se celebran durante el
año y el comedor escolar.
Los objetivos del AMPA son:
 Mantener y mejorar la calidad de la enseñanza que reciben nuestros hijos e hijas. Creemos en una
escuela plural y de calidad.
 Trabajar en colaboración con la dirección de la escuela y el equipo pedagógico.
 Fomentar la colaboración y participación de las familias a la vida escolar.
 Fomentar actividades de interés para toda la comunidad escolar
 Apoyar puntual con recursos que mejoren la dotación de la escuela.

DIRECCIÓN
ÀMBITO
RECURSO1
TIPO DE
RECURSO2
PERSONA DE
CONTACTO

C/ Pablo Picasso, 3
Social - Participación
Ciudadanía Organizada

Nombre y Apellidos

Teléfono

-

936303345

Mail

Tipo relación

ampaceipgaudi1@gmail.com

1

-

Salud y bienestar personal, educación, ocupación, social (social-vivienda, social-ocio, social-cultura, social participación)
medioambiente, medios de comunicación.
2

Recurso técnico público, recurso técnico privado, ciudadanía organizada.

