Memòria d'activitats realitzat l'any2004- 2005

1. Com a projectes que fomenten la participació i associacionisme de
pares i mares dels alumnes:
1.1. ‘Assemblees Generals'
A través de la convocatòria a les Assemblees ordinària i extraordinària
celebrades el passat 2 de març, hem continuat fent partícips aquest curs a
pares i mares de la gestió i govern de l'Associació.
1.2. Celebració de la Festa del Dia del Soci de l'AMiPA
A fi d'incentivar l'associacionisme de les Famílies s'ha realitzat una excursió
de dos dies de duració amb estada en un establiment hoteler de Cales de
Mallorca a la que van assistir més de 100 persones entre pares/mares i
fills/es, per a fomentar la relació mútua.
Com a projecte de formació que fomente la participació dels alumnes:
1.3. Subvenció als alumnes de sext curs per al viatge d'estudis.
Destinataris: Alumnes socis de l'AMiPA de Ses Quarterades.
Objecte: Facilitar a les famílies una petita ajuda econòmica que els
ajudi a sufragar en part les despeses derivades del viatge escolar.
Se subvencionarà a cada nin associat amb 46 €.
2. Com a projectes per a portar a terme activitats que afavoreixin
l'obertura del centre a la comunitat educativa i organització d'activitats
extraescolars:

3.1. Per part de l'APA s'han organitzat al llarg de l'any una sèrie de festes en
relació amb les populars de la localitat a fi de disfrutar de les mateixes
en el propi centre escolar.
Entre elles tenim la Sant Antoni/ Sant Sebastià, la Rua, festa del llibre,
dia de portes obertes, festa de fi de curs, etc.
3.1.1. A Sant Antoni l'AMiPA va convidar a una torrada en el centre a què
van acudir alumnes, professors/ses pares/mares, aconseguint així un
acostament entre els distints integrants de la Comunitat Educativa en un
ambient festiu i obert.
3.1.2.En aquest mateix sentit i amb finalitat semblant, l'AMiPA ha
participat en la Rua de Calvià Vila.
Per a això els pares i els seus fills i filles realitzen en el centre i en les seves
cases una sèrie de tallers de confecció de disfresses i construcció de
carrosses al voltant del tema triat per a les festes d'enguany ‘en un lloc de
Calvià', en relació amb la celebració del quart centenari del Quixot. Es dóna
la circumstància que donada l'alta participació i originalitat de la comparsa
es va obtenir el primer premi en el concurs organitzat per l'Ajuntament.
3.1.3. En la festa de fi de curs s'ha obsequiat als nins i nines de 6è Curs que
van deixar definitivament el Centre amb un obsequi de record i s'organitzen
jocs amb premis per a la resta de cursos.
3.1.4. Com una manera d'aconseguir un major acostament de les famílies
amb nins/es més petits, la nostra AMiPA ha organitzat a aquestes famílies
per a dur a terme la redecoració, neteja i condicionament d'una saladormitori, on els nins/es de 3 anys fan la sesta després del menjar diari.
A més de tot l'anterior i com a funcionament ordinari, la nostra AMiPA ha
desenvolupat les activitats següents:
La Junta Directiva s'ha reunit una vegada al mes, en concret el primer
divendres de cada període, tractant-se en aquestes reunions els temes
més candents i adoptant-se les decisions oportunes per a aconseguir
els objectius generals de l'Associació.
Seguixen en marxa en relació amb el Consell Escolar, les Comissions
d'Infraestructura, Menjador, Econòmica i de Convivència
encarregades d'estudiar els problemes i deficiències en els diferents
àmbits del centre
Respecte d'activitats extraescolars per als alumnes s'han organitzat les
de teatre, dansa i escacs en col·laboració amb l'Ajuntament, la de
Psicomotricitat amb el Consell de Mallorca i per un altre costat la
d'anglès amb l'empresa XAE de la FAPA.

Quant al Consell Escolar, dels cinc representants de pares que té, un
està en representació dels membres de l'AMiPA., sent l'encarregat de
portar a les reunions d'aquell els temes que la Junta Directiva estima
necessari tractar en aquest fòrum.
Respecte al menjador escolar, la Junta ha seguit els menús, actuació
dels monitors, actitud dels nins i amb els nins, neteja, etc. Es va fer
insistència en què els monitors a més d'ajudar, han d'ensenyar a
menjar bé i aconseguir una bona actitud dels alumnes en el menjador.
Finalment s'han dut a terme reunions externes al col·legi amb la
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca,
amb responsables de l'Ajuntament de Calvià en matèria d'educació i
cultura, amb altres col·legis del municipi, etc.

El President de l'AMiPA,
María José Suasi Amengual.
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