Benvinguts al CEIP Es Puig. L’Associació de
Pares i Mares del centre és una associació
sense ànim de lucre que treballem per
aconseguir l'educació integral dels nostres fills
i filles.
Funcionam com 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 primer
dilluns de cada mes, amb reunions a les
quals poden assistir tots els associats i
associades).
Estam associats a la FAPA de Mallorca
(Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes).
Realitzam tallers de formació per mares i
pares segons l’interès de les famílies.
SUBVENCIONAM a les famílies associades
en:
- Descompte en l’escola matinera.
- Una ajuda pel viatge d'estudis dels
alumnes de 6è (Han de tenir
una
antiguitat mínima dels darrers tres anys
essent socis de l’APIMA).
- Una ajuda anual per anar d'excursió amb
el centre.
- Una fotografia de fi de cicle (4t i 6è
d’infantil, 2n, 4t i 6è de primària).

Participam, perquè els nostres fills i filles
tinguin tots els mitjans necessaris durant la
seva estada en el col·legi:
- Al Consell Escolar del centre i les seves
diferents comissions.
- Facilitam el contacte i promovem la
col·laboració entre els pares i mares
dels alumnes amb la direcció i el
professorat del centre.
- Participam a la Coordinadora d’APIMAs
del nostre municipi per donar-nos suport
i compartir recursos.
- Participam
en
el
Consell
Escolar
Municipal.
Vetllam pel bon funcionament de:
- Les activitats extraescolars
realitzen al centre.
- L’Escoleta matinera
- Menjador escolar

que

es

Les diferents activitats es poden veure subjectes a
canvis segons l’evolució de la pandèmia sanitària
ocasionada per la Covid-19.

Amb molt poc podem fer molt
Animeu – vos, famílies!!!

PER ASSOCIAR-SE:
-

TRANSFERÈNCIA
BANCÀRIA
o
INGRÈS:
Banc SABADELL:
ES07 0081 0538 1100 0111 9115
Important: al concepte indicar el nom i
llinatges i curs dels alumnes
- PRESENCIAL A L’ESCOLA:
Contactar: Pere:636 96 67 62
Irene: 636 76 66 37
Màxim fins dia 31 D’OCTUBRE de 2021.
(els descomptes es faran efectius en haver-se
realitzat el pagament)

APIMA CEIP ES PUIG
SÓLLER

QUOTA SOCI PER CURS I FAMÍLIA: 27€

FES-TE SOCI I PARTICIPA EN LA

COMUNITAT EDUCATIVA!!

apimaespuig@gmail.com

Les famílies som una peça clau en l’educació dels
nostres fills i filles
“Apima Es Puig”.

