+ MANS
+PERE IV
APUNTA’T A LA BORSA!!!
La nostra escola constantment està en permanent transformació i sovint, malgrat tenir suport de
l’administració, aquesta és lenta. A vegades ens trobem amb poc temps i pocs recursos per a dur
a terme les múltiples coses que volem fer i/o petites reparacions que necessiten els nostres
espais.
Es per això que fem una crida a tots els membres de la Comunitat Educativa, que disposeu d’una
mica de temps lliure i vulgueu participar en aquesta borsa de voluntaris estructurada en grups de
treball que ens permeti comptar amb vosaltres quan sigui necessari.
En un principi els grups de treball s’organitzaran en 4 grans grups:
•
•
•
•

Manualitats ( suport en la decoració d’espais, carnestoltes.....)
Jardineria ( petits treballs de poda, plantar....)
Petites reparacions ( posar algun clau, muntar mobles....)
Gestió administrativa ( Posar sobres, plegar documents, folrar llibres...)

Sabem que hi ha mares i pares que teniu interès a participar, però els vostres horaris no us
permeten un nivell de compromís suficient per integrar-vos en alguna de les Comissions del
AMPA de manera permanent. Però hi ha moltes feines, i no totes requereixen una implicació
plena.
Per aquesta raó proposem crear un grup de suport puntual. Aquest l’integrareu tots aquells
membres de la nostra comunitat que tingueu ganes de fer petites col·laboracions. Aquestes poden
ser per les vostres aptituds, oficis, aficions o inquietuds; o bé perquè disposeu d’algun moment de
lleure.
Si us ve de gust, ompliu el següent formulari. En funció de les necessitats del centre quan s’apropi
la data de l’activitat, ens posarem en contacte amb vosaltres.
Esperem les vostres respostes animant-vos a unir-vos aquest grup per tal de col·laborar amb
l’escola.
Us necessitem, tots plegats fem ESCOLA!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom i cognoms:
E- mail:

Telèfon:

Nom de l’alumne/ curs:
A quin grup podríeu donar un cop de mà?:
Manualitats ( suport en la decoració d’espais, carnestoltes.....)
Jardineria ( petits treballs de poda, plantar....)
Petites reparacions ( posar algun clau, muntar mobles....)
Gestió administrativa ( Posar sobres, plegar documents, folrar llibres...)

