
INFORMACIÓ PER A NOUS SOCIS-SÒCIES
DE L’AMIPA CURS 2022-2023

L’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet és l’entitat que aglutina als pares, mares
i/o tutors legals de l’alumnat per tal d’incidir en la millora de l’educació. L’AMIPA assisteix
als socis/es en els temes relacionats amb l’educació dels seus fills i filles, col·labora amb
el centre per millorar les activitats educatives de l’escola, fomenta la participació de les
famílies i gestiona serveis complementaris a l’activitat docent o lectiva com el menjador,
l’escola matinera i les activitats extraescolars.

COM SER MEMBRE DE L’AMIPA?

Des del curs 2020-21 els tràmits es fan telemàticament. Trobareu tota la informació a la
nostra pàgina web a l’apartat de socis:

www.amipaceipmelciorrosselloisimonet.com

Cal fer el formulari online o emplenar el full que trobareu i adjuntar-lo a un correu
electrònic al correu de l’AMIPA: amipasantamaria@gmail.com indicant ALTA NOU SOCI
abans de l’inici del curs. Els membres que ja són socis/sòcies i que matriculin a un
NOU fill/a al centre també hauran de fer el tràmit per tenir la informació de germans/es
actualitzada.

La quota anual es carrega al compte bancari durant el mes de setembre. La quota de
soci del curs 2021-22 ha estat de 45 € per família. La nova quota del curs 22-23 encara
no s’ha decidit.

IMPORTANT Vos demanam que durant el mes d’AGOST envieu un whatsapp amb
ALTA al 717 70 60 93 per entrar al grup de difusió i rebre totes les informacions
actualitzades sobre els serveis que gestionam nosaltres (matinera, menjador,
extraescolars) i altres activitats en què participam

FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA

L’òrgan de govern de L´AMIPA és la Junta Directiva, som un grup de pares/mares que
es reuneix de manera altruista un pic al mes per prendre decisions pel bon funcionament
de l’associació. Anualment es convoquen dues assemblees ordinàries una a principi de
curs i una a final on es demana l’assistència a tots/es els socis/sòcies i en les que
s’aproven les grans decisions i és on la Junta ret comptes als socis/sòcies. Es poden
convocar assemblees extraordinàries si es considera oportú.

Aprofitam l’ocasió per demanar voluntaris/es per formar part de la Junta Directiva. Si vos
animau, enviau correu amb el vostre nom i telèfon a amipasantamaria@gmail.com

Esperam la vostra participació!



OFICINA DE L’AMIPA

L’AMIPA disposa d’una oficina al centre educatiu. Té l’entrada per un lateral de l’entrada
principal. L’horari d’atenció a les famílies s’envia actualitzat per difusió i el trobareu a la
pàgina web.

ELS SERVEIS QUE L’AMIPA OFEREIX A LES FAMÍLIES :

1. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador s’ofereix de dilluns a divendres de 13: 45h fins 16h . Durant el
servei els infants estan supervisats per monitores/monitors. Rebreu el menu
mensualment per difusió. Trobareu tota la informació pel curs vinent referent a preus i
funcionament a la nostra pàgina web.

2. SERVEI D’ESCOLA MATINERA
Es un servei que facilita als pares/mares treballadors/es 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 fan reserva i pagament amb antelació a través de la nostra
pàgina web.

Trobareu tota la informació actualitzada referent a preus i funcionament a la nostra
pàgina web.

3. SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars es desenvolupaven de dilluns a dijous de les 16:00h a les

17:00 hores, des d'octubre a maig.
Trobareu a la nostra pàgina web i grup de difusió les novetats referents a les activitats

extraescolars pel curs vinent.

4. ACTIVITATS CULTURALS I FESTES DEL POBLE

Aquest curs escolar, hem pogut reprendre l’organització d’activitats com la
bunyolada, la xocolatada i visita del patge reial, les fotos de nadal, xerrada de nutrició,
sortides en família al museu de Rafa Nadal, anar a dormir a Palma Aquarium entre
d’altres. Enguany per poder complir amb la normativa del centre sense renunciar a la
celebració d’aquestes tradicionals festes s’han fet fora de l’horari lectiu i ha permès la
participació de les famílies. L’AMIPA també participam a la fritada per Sa Fira i al trempó
de les festes patronals.

. 5. ALTRES
L’AMIPA obsequia amb una agenda escolar a cada alumne associat a partir de 1r

d’educació primària. A cada activitat que es faci s’informarà de la part que es subvenciona
als socis.

Per qualsevol dubte podeu consultar a través del correu electrònic o al telèfon de l’oficina.

Telèfon 971620236- 717706093  Adreça electrònica: amipasantamaria@gmail.com

Ben cordialment,
Junta directiva de l´AMIPA


