
FES-TE VOLUNTARI DE L’APIMA!  

Families!!! Treballar unides ivideix la feina i multiplica els resultats. 

Deixa de demanar-te per un moment que més pot fer l’escola per tu i demanat:  

Que pots fer tu per millorar l’escola??? 

 

Deixa’ns el teu nom i telèfon de contacte. 

Nom:................................................................................................................................................ 

Telèfon de contacte: …………………………………… 

I emplena les caselles d’aquelles activitats que t’agrada més fer: 

 Contar contes 

 Activitats musicals 

 Reparacions, bricolatge, pintar parets… 

 Manualitats 

 Manteniment pagines web i/o xarxes socials 

 Cuinar 

 Monitor d’esplai /atenció a infants 

 Acompanyar a sortides/excursions 

 Organització de festes /muntatge d’stands 

 Atenció al public en punts de venda de tiquets, productes o similar… 

 Tasques de Planificació/organització 

 Recerca de Fons econòmics 

Altres:……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

En el moment que sigui necessari, contactarem amb tu.  ; ) 

 

Els voluntaris no necessàriament tenen el temps, sinó que simplement tenen el cor.  

Molts petits gestos, senzills… Units poden fer una gran diferencia. 

Moltissimes gràcies per formar part de l’escola de manera més activa i positiva!!! 

 

 

Pots fer-nos arribar aquesta fulla: 

Deixant-la dins la bustia d’apima que hi ha a l’escola d’ infantil o a primaria o bé fes una 

foto i envia’ns una copia al email: portadesmollapima@gmail.com  

o bé al whatsapp: 644334361.  

I si tens qualque idea, proposta o suggeriment no dubtis en escriure! 
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8 RAONS PER FER-SE VOLUNTARI DE L’APIMA PORTA DES MOLL: 

 

1. Sentir-se útil: Al fer de voluntari te n’adones de que les teves accions com a 

voluntari tenen un objectiu i ajuden directament a l’entorn en el que s’eduquen i 

creixen els nostres infants. 

 

2. Crear vincles amb la teva comunitat: T’agrada fer feina amb altres persones, 

sumant forces i compartint experiències i aprenent unes d’altres? Quan et 

converteixes en voluntari coneixes gent molt diferent i aprens a sumar esforços 

per aconseguir un objectiu. 

 

3. Posa a prova les teves capacitats. Al fer de voluntari passes de la teoría a la 

practica i apliques els teus coneixements i capacitats a la vida real. 

 

4. Aprendre de la societat que t’envolta. Conèixer els membres de les altres 

families dels infants de l’escola  et permet aprendre molt de la societat que 

t’envolta i aguditzar la teva sensibilitat. Així podràs comprendre millor amb qui es 

relaciona el teu fill/filla. 

 

5. Millorar la teva autoestima i generositat: Al sentir-se útil i sentir-se part d’un 

col.lectiu, millora l’autoestima a la vegada que ens ajuda a sortir de nosaltres 

mateixos i enriquir la nostra generositat. 

 

6. Estar en forma. Estudis cientifics demostren que fer de voluntari millorar la 

nostra salut física i mental. L’empenta i la il.lusió amb la que realitzes les teves 

activitats voluntaries están directament relacionades amb el teu benestar 

emocional i per tant personal. 

 

7. Convertir-te en un agent de canvi. Hi ha coses que no t’agraden d’aquest mon i 

t’agradaria canviar-lo? Doncs comença canviant aquelles petites coses que tenim 

més a prop, com les que diariament veim a l’escola i que sabem que es podrien 

millorar. Els nostres infants seran els principals beneficiaris. 

 

8. Passar-ho be!!! No tot es treball i esforç! Fent de voluntari pots divertir-te 

molt, disfrutar, pasar-ho be i fer bons amics i amigues… 

 

 

I tu, a què esperes a fer-te voluntari? 


