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APIMA Es Canyar
Curs 2022 - 2023
Informació general juny 2022
MATRÍCULA PRIMER CURS
AVANTATGES DE SER DE L’APIMA

Les famílies que pertanyen a l’Associació, mitjançant el pagament de la
quota, tenen els següents avantatges:
- Poden emprar l’escola matinera abans de l’inici de les classes amb la
tarifa reduïda. Aquest és un servei que dóna l’Apima, mitjançant les
monitores necessàries contractades que guarden els nins i nines al
menjador, al gimnàs i al pati de l’escola.
- Poden participar a les activitats extraescolars fetes al centre l’horabaixa.
L’Apima coordina aquesta oferta i n’efectua un seguiment, de forma
desinteressada i sense obtenir-hi cap guany.
- Poden encarregar a un preu reduït els llibres del proper curs mitjançant
l’Apima, que coordina una distribuïdora que els duu al mateix centre.
- Es beneficien de la subvenció de l’Apima en determinades activitats,
com són les fotografies de grup, l’orla de 6è i l’autobús del viatge de fi de
curs.
La resta d’activitats que l’Associació du a terme són disfrutades per tots
els nins i nines de l’escola sense cap tipus de distinció.
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A l’hora de matricular-vos pel proper curs volem adreçar-vos una salutació als nous
pares i mares de la comunitat educativa del Col·legi Públic Es Canyar. Des de
l’Apima hem demanat al centre que vos faciliti aquest quadern d’informació general.
Pel que fa a les activitats extraescolars rebreu al setembre un quadern específic.
L’Associació de pares i mares del CP Es Canyar està formada per tots els pares i
mares d’alumnes que voluntàriament han pagat la quota. Tots els socis que ho desitgin
poden formar part de la Junta Directiva. Aquesta està formada per una presidenta, una
tresorera, una secretària i tants de vocals com es vulguin apuntar amb ganes de venir a
les reunions, de proposar coses noves i de fer una mica de feina pels nostres fills i
filles.
Les reunions es celebren mensualment a la sala de mestres de l’escola el primer
dimecres de cada mes a les 20h. Vos enviarem una circular per recordar-ho i vos
animam a assistir-hi.
L’Apima du endavant projectes, iniciatives i activitats encaminades a facilitar i
millorar l’estada dels nostres fills i filles a l’escola:
-

Pagar un monitor d’escacs per fer sessions als infants de 1r, 2n i 6è.

-

L’escola matinera, que acull als nins que arriben abans al centre.

-

Les activitats extraescolars realitzades al centre.

-

Coordinar la compra de llibres de text.

-

Coordinar les fotografies de grup que es fan abans de Nadal.

-

Suport a la festa de Nadal organitzada pel centre per als nins.

-

Col·laborar en el fogueró de Sant Antoni amb els alumnes de sisè.

-

Els jocs del pati.

-

L’organització de l’acampada que tanca el curs.

-

Conferències sobre qüestions educatives pels pares.

-

La subvenció de l’autobús del viatge de fi de curs de sisè.

-

Subvencionar les orles dels alumnes de sisè.

-

Pagar un auxiliar nadiu a classes d’anglès per a tots els nins i nines.

-

Col·laborar en la festa de final de curs amb el centre i els alumnes de cinquè.

-

Organitzar l’escola d’estiu que es fa al mateix centre.

Però cada vegada més estam afegint a aquesta llista accions per ajudar al centre a fer
que no es notin massa les retallades que s’han produït, amb ajudes com:
-

Aportar material escolar segons les necessitats de cada cicle.

-

Aconseguir llibres de lectura per a les classes i la biblioteca.

-

Ajudar amb les adquisicions de mobiliari necessari per al centre.

-

Adquirir Chromebooks per l’alumnat del centre.

Com podeu veure hi ha molta feina a fer i tota l’ajuda serà ben rebuda, així com
les noves idees o suggeriments que vulgueu aportar.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
30 €

La quota de l’Apima pel curs 2022/2023 és de
PER FAMÍLIA (NO
per infant) i s’ha de pagar el mes de juny.
Podeu pagar la quota amb una transferència o fent l’ingrés a

qualsevol sucursal de la
BANCA MARCH
IBAN ES82 0061 0063 1702 1736 0117
A l’ingrés s’ha d’indicar:

NOM I LLINATGES DEL NIN/A + CURS + APIMA (si hi cap)
Si són varis germans han de sortir els noms de tots.

-

Els avantatges específics referits a la introducció, són exclusius per a les
famílies que han abonat la quota.

-

Com cada començament de curs, pel setembre vos enviarem la relació de les
activitats extraescolars que es duran a terme durant el 2022-2023.

-

L’Apima no és responsable directa de les activitats extraescolars, només en
coordina la inscripció. Es paguen directament als monitors o centres que les
duen a terme. En cas de que no hi hagi un mínim de participants algunes
activitats potser patiran canvis.

Assegurança mèdica escolar
No hi ha assegurança mèdica escolar.
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ESCOLETA MATINERA
És un servei que acull als nins i nines que han d’arribar abans a l’escola. Sota la
vigilància de les monitores necessàries contractades es poden fer diferents activitats al
pati, al menjador i al gimnàs.
El servei el dóna l’Apima mitjançant una empresa contractada. Es rep una subvenció
de la Conselleria que cobreix parcialment el cost.
Horari: de dilluns a divendres de 7.30 a 9.00 del matí.

TARIFES PER NIN/A
ESCOLA MATINERA

Setembre

Resta de mesos

Dies esporàdics

Membres de l’Apima

22,50 €

30 €

3€

Altres

28,50 €

38 €

4€

Per el curs 2021-2022 l’escola va rebre una subvenció aprovada per el Consell de
Ministres de dia 09 de març de 2021 per el finançament parcial del cost de
l’escola matinera, on les quotes a partir de febrer 2022 varen passar a ser de 5 €/
mes per els fixes i 1,5 €/dia per els esporàdics. Aquestes quotes estaran en vigor
per al proper curs fins que s’acabi la subvenció atorgada.
La tarifa de l’escola matinera es paga a les mateixes monitores.
Vos recordam que per poder gaudir de les tarifes reduïdes de l’Apima de cara a
l'escola matinera cal ja ser-ne membre havent fet l’ingrés al banc de la quota de 30 €.
Durada: des del primer dia del curs fins al darrer dia lectiu.
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