
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ PER A NOUS SOCIS DE L’AMIPA 
CURS 2020-2021 

 

 

L’AMIPA del CP Melcior Rosselló i Simonet és l’entitat que aglutina als pares i 

mares d’alumnes o els seus tutors per tal d’incidir en la millora de l’educació. 

L’AMIPA assisteix als socis en els temes relacionats amb l’educació dels seus 

fills i de les seves filles, col·labora amb els mestres per millorar les activitats 

educatives de l’escola, fomenta la participació dels pares gestiona serveis 

complementaris a l’activitat docent o lectiva. 
 
COM SER MEMBRE DE L’AMIPA? 
 

Cal emplenar el full adjunt amb les dades del pare/mare de l’alumne, consignat les dades 
bancàries. El full s’ha d'entregar a la secretaria del centre (adjuntant-lo amb el sobre de la 

matrícula). La quota de soci, pel curs 2020-21 es de 45 € per família. La quota es carrega 

en compte durant el mes de setembre del 2020. 

 
DRETS I DEURES DELS SOCIS 
 

Els drets són: 

a) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en els seus 
debats. 

b) Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva. 

c) Exposar  per  escrit  a  la  Junta  Directiva  les  queixes  i  suggeriments  respecte  a 
l'associació i les seves activitats. 

d) Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l'associació i participar en els actes que 

s'organitzin. 

e) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot allò relacionat amb 

el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l'associació, dintre dels 

canals establerts pels organismes competents. 

f) Rebre informació de les activitats de l’associació 

g) Fer ús dels serveis i/o activitats que l’associació organitzi o tengui a la seva 
disposició 

h) Tenir accés els estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern. 

 
Són deures : 

a) Complir els acords adoptats per l'assemblea mitjançant els òrgans de govern. 

b) Col·laborar per al major prestigi de l'associació i el millor compliment de les seves 

finalitats. 

c) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l'assemblea general. 

d) Abonar les quantitats que l'assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis 

que els alumnes rebin de l'associació. 

e) Assistir a les assemblees generals. 

f) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació. 



 

 

FUNCIONAMENT DE L’AMIPA I JUNTA DIRECTIVA 

 

L’òrgan de govern de L´AMIPA es la Junta Directiva que es reuneix el primer dimecres de 

cada mes. Anualment es convoquen dues assemblees ordinàries una a principi de curs i 

una a final, en les que s’aproven les grans decisions i la Junta ret comptes als socis. Es 

poden convocar assemblees extraordinàries si es considera oportú. Per tal d’agilitzar els 

treballs que suposen les activitats i serveis que desenvolupa L´AMIPA, s’han creat els 

següents grups de feina: Activitats extraescolars, escola matinera i menjador escolar, 

actes festius, secretaria i tresoreria. 

Esperam la vostra participació als grups de feina, La Junta Directiva es reuneix el primer 

dimecres de cada mes a les 18:30 hores al centre. 

 
COORDINADORA-ADMINISTRATIVA DE L’AMIPA 
 

L’AMIPA disposa d’un despatx al Centre Educatiu, que té l’entrada per la zona d’educació 

infantil. La gestió diària de L´AMIPA la realitza una coordinadora-administrativa. 

S’encarrega de la gestió quotidiana dels serveis que gestiona L´AMIPA: escola matinera, 

menjador escolar, activitats extraescolars. També és l’encarregada de la gestió 

administrativa i de l’atenció diària als pares socis i  a les mares sòcies. 

La seva permanència al centre educatiu es durant l’horari lectiu i de les activitats 

extraescolars. 

 

 

ELS SERVEIS QUE L’AMIPA OFEREIX A LES FAMÍLIES ASSOCIADES 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

L’AMIPA ha assumit la gestió directa del Servei de Menjador escolar mediant un Conveni 

de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb la finalitat de millorar la 

qualitat de la prestació integral del servei, realitzant un contracte mercantil amb una 

empresa que elabora i serveix els menús. L’AMIPA duu la gestió econòmica, es fa càrrec 

de l’atenció a l’alumnat i es responsable davant el Consell Escolar i de la Conselleria 

d’Educació del bon funcionament del servei. L’òrgan de govern i de supervisió del Menjador 

Escolar és la Comissió de Menjador del Consell Escolar. 

Els monitors d’atenció a l’alumnat són 11 monitores+ 1coordinadora depenent del nombre 

de infants inscrits. Cada monitor es responsable de l’atenció d’un grup d’alumnes durant el 

temps de menjar, després amb la higiene i durant el temps posterior, hi ha una 

coordinadora de les monitores i de l’administració. Hi ha un mestre responsable del servei 

de menjador. 

Trimestralment s’entrega un informe sobre els hàbits de l’alumne. A Educació infantil cada 

dia s’informa de la quantitat que ha menjat l’alumne i el seu comportament del dia anterior. 

Hi ha un full d’incidències per a comunicar als pares. El mes de setembre es fa la 

inscripció al servei de menjador escolar mediant un full que s’ha d’entregar a la secretaria 

del Centre com a matrícula al servei de menjador escolar, o a la coordinadora de l´AMIPA. 

El pagament es fa a través de domiciliació bancària pels comensals fixes, i els esporàdics 

poden adquirir tiquets a l’oficina de la coordinadora de L´AMIPA. Hi ha un full de 

suggeriments que cal que empleneu sempre que tingueu una queixa o una proposta de 

millora que es presentarà a la secretaria del centre educatiu o a la coordinadora de 

L´AMIPA Es recorda que no es consideren les queixes o manifestacions orals, sempre 

s’han de fer per escrit. 



 
SERVEI D’ESCOLA MATINERA 

 
Es un servei que facilita als pares/mares treballadors la possibilitat de que el seus fills 

estiguin a l’escola des de les 07.15 a les 09.00 hores. L’hora d’entrada al servei es flexible 

fins les 8:45. Els alumnes fixes paguen una quota mensual a través de domiciliació 

bancària, els esporàdics compren tickets diaris al preu de 3€ amb antelació a l’oficina de 

l’AMIPA. 

 
SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Les activitats extraescolars es desenvolupen de dilluns a dijous des de les 16:00 a les 

17:00 hores, des d'octubre a maig. A l’assemblea de setembre es presenten els monitors 

de les activitats i es fa la inscripció a través d’un full que prèviament l’Amipa haurà 

informat de les activitats previstes que es realitzaràn. Les activitats es duran a terme si hi 

ha un mínim de 10 infants inscrits. Les activitats son realitzades per monitors-es que 

dominen la matèria que imparteixen. Habitualment estan agrupades per educació infantil i 

primària. 

 
La quota de les activitats gestionades per l’AMIPA es paga mensualment a través de 

domiciliació bancària. Si l’activitat es du a terme per una empresa externa el pagament es 
farà segons estipuli dita empresa. La inscripció i compromís d'assistència a les 

activitats es mensual. Les altes I baixes s´han de comunicar per escrit abans de finalitzar 

el mes a traves de un full que s´ha d'entregar a la coordinadora de l´AMIPA. 

 
ALTRES OFERTES 

 
L’AMIPA obsequia amb una agenda escolar a cada alumne associat a partir de 1er 

d’educació primària. Subvenciona les excursions dels nins socis, les colònies i el viatge de 

fi de curs. Fa una aportació a cada un dels grups-classe per fer el regal de Reis. Fa una 

fotografia per grup classe amb descompte pels socis. Regal d’una orla als nins de P5 i 

d’una altre als alumnes associats de sisè a la festa de fi de curs. 

 
ACTIVITATS CULTURALS I FESTES DEL POBLE 

 
L’AMIPA col·labora amb l’equip directiu i el claustre de mestres en les següents activitats 

en horari lectiu: bunyols per les verges, visita del patge reial, activitats culturals i festa de fi 

de curs. Organitza un fogueró solidari a la revetlla de Sant Antoni i participa a la fritada per 

Sa Fira i al trempó de les festes patronals. 

 
Ben cordialment 

Junta directiva de l´AMIPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER CONTACTAR AMB L´AMIPA: 
Telèfon 971620236- 717706093 
Adreça electrònica: amipasantamaria@gmail.com 

mailto:amipasantamaria@gmail.com

