APIMA ES PUIG
Curs 2017-2018
Benvinguts al CEIP Es Puig. L’Associació de Pares i Mares del
centre som una associació sense ànim de lucre que treballam
per aconseguir l'educació integral dels nostres fills i filles.
Funcionam com a associació en 2 òrgans de participació:
- Assemblea de Pares i Mares (que es reuneix a principi
de curs i a demanda).
- Junta Directiva (que es reuneix el segon dilluns de
cada mes, amb reunions a les quals poden assistir tots
els associats).
Estam associats a la FAPA de Mallorca (Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes), que ens ofereix:
- Una assegurança de responsabilitat civil.
- Informació per al bon funcionament de l’APIMA.
- Informació sobre formació per a APIMAs i famílies.
- Projectes de col·laboracionisme escolar.
Participam, perquè els nostres fills i filles tenguin tots els
mitjans necessaris durant la seva estada en el col·legi:
- Al Consell Escolar del centre.
- A la Comissió de Convivència del centre.
- A la Comissió de Menjador Escolar del centre.
- A la Comissió d’Escola Matinera del centre.
- Facilitam el contacte i promovem la col·laboració
entre els pares i mares dels alumnes amb la direcció i
el professorat del centre.
- Col·laboram amb les APIMA del nostre municipi per
donar-nos suport i compartir recursos.
- Participam en el Consell Escolar Municipal.

Subvencionam els alumnes associats en:
- Descompte en l’escola matinera per als associats i per
als germans.
- Descompte en les activitats extraescolars.
- El viatge d'estudis dels alumnes de 6è (que tenguin
una antiguitat mínima dels darrers tres anys essent
socis de l’APIMA).
- Una petita ajuda per anar d'excursió amb el centre.
- Una fotografia de fi de cicle (3r d’infantil, 2n, 4t i 6è
de primària).
També adquirim per a tots el alumnes del centre material
puntual (jocs, estores...).
Vetlam pel bon funcionament de:
- Les activitats extraescolars que es realitzen al
centre de dilluns a dijous, de 15.30 a 17 hores.
- L’escola de pares i mares, amb formació en temes
d’interès per a l’educació dels nostres fills i filles.
- L’Escola Matinera, de 7.30 a 9.00 hores.
- L’acompanyament dels infants que arriben en bus a
l’Escola Matinera (per a infants fins a primer cicle de
primària).
Col·laboram en activitats específiques a les festes de
l'escola:
- Nadal (visita de patge reial i xocolatada, organitzat
per les famílies de 2n, 3r i 4t de primària).
- Festa de fi de curs (organitzat per les famílies de 5è
de primària).
Fomentam festes per a la comunitat educativa:
- Participació en la Cavalcada dels Reis Mags (famílies
de 1r de primària).
- Foc de Sant Antoni (famílies de 6è de primària).
- Rueta (famílies d’infantil).

El termini per associar-se a l’APIMA és des de l’1 de
setembre fins al 8 d’octubre si es fa a través d’un ingrés al
banc SabadellCAM: núm. de compte 0081 / 0538 / 11 /
0001119115 (titular APA CP ES PUIG, és important al
realitzar el pagament indicar els nom, llinatges i curs dels
infants de la família matriculats a l’escola).

FES-TE SOCI I PARTICIPA
EN LA COMUNITAT EDUCATIVA!!

També es pot fer presencialment en el centre (vos
informarem de les dates en el mes de setembre).

Les famílies som una peça clau en l’educació
dels nostres fills i filles

QUOTA SOCI PER CURS I FAMÍLIA

27 EUROS

Contacte
amb
l’APIMA
Es
Puig
a
través
apimaespuig@gmail.com o al Facebook “Apima Es Puig”.

de

Animau-vos, famílies!
Des de la Junta Directiva feim una convidada
sincera a totes les famílies per animar-vos a
participar activament en la gestió de l’APIMA i
a formar part de la Junta Directiva.
Moltes gràcies!

APIMA CEIP ES PUIG
SÓLLER

