


Què hem fet aquest curs 2017/2018?
• Quatre festes a benefici de viatge d’estudis i colònies. L’AMIPA paga les despeses de la festa:

Halloween, Sant Sebastià (han vingut els  dimonis de KinFumFà i la  batukada KinTroFà de Es
Molinar), carnaval (concurs de cartells amb premis als millors de cada comunitat) i festa de la
Primavera i concurs Got Talent

• Gestionam  el  servei  de  matinet  i  activitats  extraescolars:  estimulació  musical  (3-5  anys),
robòtica, ball modern, zumba i anglès

• Gestionam les escoles de Nadal, Pàsqua i Estiu

• Oferim una assegurança d’accidents per als infants

• Intervenció de  millora de patis:  l’AMIPA ha destinat uns 2.500€ en adquirir  material per la
millora dels patis: casetes, taules i bancs, tippi, pèrgola, cuinetes de palets, pèrgola per fer
ombra al pati dels grans (pendent autorització Conselleria), etc.

• Gestionam l’hort escolar: es fan intervencions durant tot l’any amb els nins dels diferents cursos
i les mares i pares voluntàries que ho fan possible

• Col·laboram amb el grup de senderisme en família de l’escola: cada tercer diumenge de mes es
fa una sortida apta per a totes les edats

• Organitzam sortides familiars (subvencionades per als nins socis): Natura Park, casa de colònies
de Sant Jordi, Aquacity (finals de juny)

• Tallers i xerrades (gratuïts per a socis): estimulació musical amb Dàmaris Gelabert, tallers de
Montessori,  resolució de conflictes,  taller de màscares de dimonis amb KinFumFà Dimonis,
taller de fanalets de Nadal, etc.

• Patges reials (3-5 anys): organització i decoració de l’espai

• Participació a la cavalcada de Reis de Es Molinar amb una carrossa de l’AMIPA

• Hem adquirit una bateria de música elèctrica i un ordinador i els hem cedit a l’escola per a que
els utilitzin els infants

• Som solidaris:  col·laboram amb la Cursa Solidària (enguany a benefici de Sonrisa Médica), amb
campanyes benèfiques de Nadal (Càritas i Montision Solidària), col·laboram amb beques per
Espiral Online, aportam un monitor al projecte de Reforç Escolar que fa Càritas a l’escola, etc.

• Ens hem oposat activament al tancament de la biblioteca de Es Molinar, aconseguint el suport de
14 entitats del barri (repercusió en premsa i televisió)

• Organitzam les fotos de Nadal i de grup

• Altres activitats: col·laboram amb la bunyolada, xocolatada de Nadal, cursa solidària, i qualsevol
cosa que ens proposen ;-)

Els socis de l’AMIPA tenen descomptes en les activitats extraescolars i matinet, tallers i qualsevol
activitat organitzada per l’AMIPA.  Subvencionam amb 2€ per a cada nin soci una sortida de l’escola i
amb 2€ totes les sortides familiars organitzades per l’AMIPA, a més de subvencions especials als nins de
colònies (3€ per nin soci) i viatges d’estudis (5€ per nin soci).

I tot això per només 20€ anuals per família.

Si voleu saber què més fem, visitau la nostra web i xarxes socials (facebook i twitter), o enviau-nos un
correu i ens posarem en contacte amb voltros.

Ens veiem el curs vinent i esperem la vostra ajuda per fer encara més coses!

AMIPA Es Molinar
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