
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Baloo. Per 

tant, som tots. Participa-hi! 

 

Pots contactar amb nosaltres per correu electrònic a ampa@escolabaloo.cat o de 

forma presencial tots els divendres de 16.30 a 17h a la sala AMPA.  

 

 

 

 

 

 

 Primer any a Baloo?  

El projecte Ampadrina t’ajuda 

   
 

L’Ampa, en nom de totes les famílies de l’escola, us dóna la 

benvinguda a Baloo. 

En les vostres primeres setmanes i mesos a l’escola, rebreu moltes 

informacions, coneixereu molta gent... 

Per tal de facilitar el vostre procés d’integració a l’escola, us 

oferim el projecte “Ampadrina”, on una família veterana de 

l’escola s’ofereix a donar-vos un cop de mà apadrinant-vos, per 

tal que tingueu tota l’ajuda que requeriu. 

A ells, els podreu preguntar tots els dubtes o inquietuds que us 

puguin anar sorgint. A més, ells estaran pendents de recordar-vos 

i d’informar-vos de tot el que pugui ser del vostre interès. També 

us poden presentar altres famílies, professors, monitors etc. En 

definitiva, us faran més còmode i divertida l’adaptació a l’escola, 

perquè volem que tothom s’hi senti de seguida ben acollit i a gust! 

Si vols que et posem en contacte amb una família, omple les teves 

dades i lliura aquest full a la propera reunió o a la secretaria de 

l’Ampa i, en breu, te la retornarem amb les dades de la teva 

família padrina! 
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FAMíLIA NOUVINGUDA 

 

 

NOM i COGNOM NEN/A:  

CURS NEN/A:  

NOM MARE/PARE/TUTOR:  

TELÈFON:  

EMAIL:  

OBSERVACIONS:  
 

 

FAMÍLIA PADRINA 

 

 

NOM i COGNOM NEN/A:  

CURS NEN/A:  

NOM MARE/PARE/TUTOR   

TELÈFON:  

EMAIL:  

OBSERVACIONS:  

 
 

 

 

 

 

 

Què és la 

Festa Major? 

 

Què vol dir portes 

obertes? Patis oberts? 

Pujada a les classes? 

 

És l’aniversari de 

la meva filla, puc 

portar un pastís? 

Hem de 

comprar xandall 

de l’escola? 

 

Es poden portar 

cromos a l’escola? 

Vull afegir-

me al grup 

de whatsapp 

de la classe! 

 

On és el gimnàs? On 

és la sala ampa? 

Quan marxen 

de colònies? 

 

Entra a la pàgina web, que han 

penjat unes fotografies de 

l’activitat que van fer l’altre dia! 

Recorda que 

demà van 

d’excursió! 

Cada trimestre surt 

la revista Babaloo. 

No te la perdis! 

Vine a l’assemblea d’Ampa! 

És molt important que tots hi 

participem 

Saps què és el 

consell escolar?  

Et presento 

els delegats 

de classe 
Mira, et 

presento els 

altres pares de 

la classe 


