
Partida Presupost Escola Sobirans

Com cada any l'AMPA Sobirans destina una part del seu pressupost a la direcció de l'escola. Aquest va ser un dels punts
que vam tractar a l'assemblea ordinària i va quedar pendent que des de la direcció de l'escola ens fessin arribar la seva
proposta de quina seria el destí d'aquesta partida. Ara que ja tenim aquesta informació us fem arribar una enquesta per
tal que voteu si esteu d'acord amb la manera de invertir aquest diners. Des de la direcció de l'escola ens han comunicat que
els diners es faran servir per millorar 2 aspectes molt concrets de l'escola, així, en aquesta enquesta trobareu 2 preguntes,
la primera par de cada pregunta us explica (text tal com ens ho va fer arribar la direcció de l'escola) que vol fer la direcció
amb els diners i després heu de indicar si esteu d'acord o no amb la inversió dels diners en cadascú dels 2 punts.

FESTES 
Després de la festa del curs passat (desè aniversari de l'escola) , val a dir que amb força assistència i amb una valoració
molt positiva de la mateixa, a partir d'aquest curs escolar 2013-2014 volem potenciar i ampliar, encara molt més, aquesta
activitat a tota la comunitat escolar. Pares, mares, nens i nenes i mestres, després d'un curs escolar en el que dia a dia ens
hem estat veient , comunicant i relacionant és conseqüent que hagi un comiat de tots plegats. 
Són molts dies de convivència que creen lligams entre uns i altres. I no oblidem que uns quants nens/es de l'escola, després
del seu pas en la mateixa, durant tants anys, marxen! Bé mereixen un comiat de les persones que cada dia han estat al seu
costat (alumnes/mestres) i com no, el comiat d'aquelles famílies que també han estat entre nosaltres al llarg de l'escolaritat
dels seus fills/es i que també finalitzen el seu pas per l'escola. 
Per aquest esdeveniment és imprescindible comptar tant amb una partida econòmica com amb la col·laboració de tots els
que formem part de l'escola

1. Estàs d'acord en invertir 700e en Festes?(*)

SI NO

   

BIBLIOTECA 
Ja fa uns quants cursos que els mestres valorem la poca funcionalitat tant de les taules com de la distribució de la
biblioteca. Tal com ho tenim ara, ni conviden a fer un treball en petit grup (parelles lectores, biblioteca sobre rodes,
lectures col·lectives...) i ni tant sols afavoreix un clima acollidor per a tots els que la utilitzem. D'altra banda, tampoc hi ha
present un espai, un racó per als més petits, amb mobles i altres materials adequats a la seva edat. Des de l'escola dir-vos
que donem molta importància aquest espai com a punt de trobada, d'intercanvi, de xerrades...i com no, ens ajuda a
nosaltres, els mestres, a que els nens i nenes no només coneguin millor que és una biblioteca sinó que tenint en compte els
temps actuals , on la tecnologia està a l'abast de tothom i ens envaeix, no hem de deixar anar aquesta eina tant valuosa per
treballar valors així com diversos aspectes curriculars. La compra de mobiliari i altres materials és un pas més per
aconseguir aquests objectius.

2. Estàs d'acord amb la inversió de 1000e en la biblioteca de l'escola Sobirans?(*)

SI NO

   

Gràcies per la vostre participació!

AMPA Sobirans
Tel. 644 46 94 14
info@ampasobirans.org
Horari despatx: 16.30-18.30
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Plan básico gratuito: ¡Envíe una e-encuesta hoy! Con  o a medidaplantillas
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http://www.e-encuesta.com/plantillas-encuesta

