
FONS COMUNITARI ESCOLAR   
 
QUÈ ES?  Es un projecte sorgit des de l’AMPA de la nostra escola amb  
l’objectiu de poder gestionar ajudes econòmiques per a material escolar a  
aquelles families que ho puguen necessitar. 
El fons funcionarà segons unes BASES REGULADORES 
 
QUIN ÉS L’OBJECTIU? Desde l’AMPA la intenció es que entre totes i tots puguem crear un fons 
comunitari amb l’objectiu de buscar eixides a l’actual situació socioeconòmica, i així crear un 
entorn mes equitatiu en la nostra comunitat escolar. 
 
COM PUC PARTICIPAR? 
Col·lectivament , en l’organització des de l’AMPA de diferents activitats: rastrells solidaris, 
jornades esportives, culturals o festives, amb l’objectiu de recaptar fons. 
Individualment , aportant de manera altruïsta allò que estiga dins de les les teues possibilitats: 
econòmicament, en forma de voluntariat participant en les distintes activitats, aportant noves 
idees... Hi ha moltes formes de col·laborar, no sols la econòmica!!  
 
 

UN ANY MÉS EL FONS ES POSA EN MARXA!  
 

Les AJUDES  per a material escolar i activitats d’aula es poden sol·licitar del 19 de setembre al 
14 de Octubre de 2016 
 
SOL·LICITUDS i MES INFORMACIÓ disponibles a: 

� ampaparecatala.org 
� Facebook: facebook.com/ampaparecatala  
� Despatx de la directora i de la cap d’estudis del centre 

 
 

GRÀCIES PER LES APORTACIONS DE TOTES I TOTS 
ARA MÉS QUE MAI NECESSITEM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ ACTIVA  

 
 

Pots seguir col·laborant: 
•••• Reunions obertes de l’AMPA  el primer dilluns de cada mes a les 17:15 al despatx de 

l’AMPA (al costat dels nous banys del pati de primària) 
•••• Xarxa de voluntariat  i participació en pròximes activitats. 
•••• Correu: fons.parecatala@gmail.com  
•••• Compte corrent : Hem obert un compte corrent específic per al nostre Fons Comunitari 

Escolar a la Caixa Popular (oficina del C/ Emili Baró nº 67) 
ES47 3159 0063 55 237834591878345918S47 3159 OO63 55 2378345918 

 
 
 

EL FONS COMUNITARI ESCOLAR EL FEM ENTRE TOTS I TOTE S 
 
 
 
 
 
 


