Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Vols tenir un paper actiu a la teva escola?
A l’Escola Decroly tenim la fortuna de comptar amb una comunitat de
pares que sovint s’impliquen de forma extraordinària. L’aportació del
vostre temps, coneixements i recursos ens fa ser una millor escola.
Gràcies!
Aquí trobaràs els principals canals de participació i pistes per oferirte:
1. Apunta’t com a “Voluntari de la Festa de Primavera”
És una bona manera de començar a participar activament. Els Voluntaris
ajuden muntant i dirigint els jocs, venent tiquets, a la barbacoa… Si
t’interessa, demana que t’apuntin: a la Concepció Casanova
(Coordinadora Ed. Infantil) o a l’Anna Lafuente (Directora).
2. Ofereix-te com a Delegat de classe*
Cada inici de curs es nomena un Delegat i un Sotsdelegat per classe. A la
reunió de presentació de curs tindràs l’oportunitat d’oferir-te.
3. Presenta’t com a candidat a la junta de l’Ampa*
Si vols ajudar, aquest es l’òrgan que més necessita pares amb ganes i on
pots aportar quelcom de valor. Informa’t a la web de l’Ampa o escriu a
info@ampa.com
4. Presenta’t al Consell Escolar*
És un òrgan de perfil administratiu, que requereix una representació de
pares per aprovar les directrius de l’any. Per informar-te sobre com
presentar-te al Consell Escolar, escriu a info@ampa.com
5. Fes una donació a la Fundació Escola Decroly de Barcelona.
El fons econòmic de la Fundació es destina a millorar el programa
educatiu, formació dels docents, beques per alumnes, millores
d’infraestructura i també a la divulgació de la pedagogia Decroly. Pots
deixar les teves dades a la Secretaria de l'Escola i el Patronat es posarà en
contacte amb tu.
*Informa’t sobre les funcions de cada òrgan a ESCOLA>ORGANIGRAMA
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