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Benvolgudes famílies: 
 

 

L’Escola Font d’en Fargas, des dels seus inicis ha estat un centre pioner i 
capdavanter, treballant sempre per la qualitat de l’escola pública. 
 
Sempre ha estat important la participació i col·laboració de les famílies i això ha permès 
que aquesta Comunitat Educativa avanci. 
 
Considerem que l’etapa escolar dels vostres fills i filles és molt important, per això, ens 
atrevim a demanar-vos una mica del vostre temps per col·laborar amb l’escola. 
 
Ens dirigim a tots vosaltres per encoratjar-vos a participar amb l’AMPA: a les 
jornades de tardor i primavera a l’escola de natura, a les festes, a les xerrades, a les 
actuacions de col·laboració amb l’escola, a les reunions de la junta, a les activitats 
esportives, sent delegats de classe, participant al Consell Escolar i a les diferents 
comissions, assistint als actes públics per potenciar l’escola pública... Qualsevol 
col·laboració serà benvinguda. 
 
Confiant que aquestes lletres puguin animar a la participació, ens acomiadem de 
vosaltres, i aprofitem per agrair l’esforç als actuals membres de la junta de l’AMPA i a 
totes les famílies que d’alguna manera ja col·laboren amb l’escola. 
 
 
Atentament, 
 
 
Consell Escolar 

 

 

 
  

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres 

dades seran incorporades al fitxer de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la comunicació amb les famílies. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’AMPA. 



· AMPA ESCOLA FONT D’EN FARGAS ·                    
 
 
QUI SOM? Som una associació sense ànim de lucre dels pares 

i mares de la nostra escola  interessats en l’educació dels nostres 
fills, que volem participar en la dinàmica de l’escola i donar la 
nostre opinió. 

QUÈ FEM? El nostre objectiu és col·laborar amb l’Equip Directiu i l’Equip de mestres per un 

ensenyament de qualitat. Apropar l’escola a les famílies i participar en la vida d’aquesta, 
mitjançant el Consell Escolar, reunions amb  el Equip Directiu, etc.  

 

ORGANITZEM: 

 Extraescolars  

 Casal de Nadal i Casal d’Estiu 

 Xerrades (dins o fora de l’escola) 

 Servei d’acollida de matí 7,30h a 9h i tarda 16,30h  a 18h  

 PROJECTE LLIGALL i QUOTA ÚNICA (lliurament llibres de text a les classes) 

 Festes: castanyada, xocolatada (CARNESTOLTES), i la de FI DE CURS 
 

COL.LABOREM en activitats i projectes de l’escola: 

 Biblioteca 

 Butlletí trimestral. “El til·ler” 

 Escola Natura 

 Fons social 

 Reutilització de llibres (LLIGALL) 

 Franja horària del migdia (Menjador i activitats extraescolars) 

 Manteniment d’infraestructures i millora de l’entorn 

 Producció d’energia elèctrica fotovoltaica 

 Projectes d’Innovació 
 

ENS COMUNIQUEM mitjançant: 

 Atenció a les famílies al telèfon 606 146 293 (Maribel) i tots els dimecres de 15:30 a 
17:30h a la Secretaria de l’Escola 

 Pàgina web: ampafontdenfargas.cat. Donant d’alta el teu correu al web. Consultant 
l’apartat del calendari a ampafontdenfargas.cat/events 

 Correu electrònic: ampafontfargas@gmail.com 

 Aplicació mòbil ANDROID: AMPA FONT D’EN FARGAS 

 Twitter: @EscolaFFargas 

 Full informatius (motxilla) 

 Taulell d’anuncis i bústia de l’AMPA 
_________________________________________________________(retalleu i retornar-lo a l’escola) 

La quota d’AMPA és de 36,50€ per família, que serà domiciliada per les que ho autoritzin. Aquesta 

quota dona dret a participar al projecte lligall i als serveis que organitza l’AMPA. 

En/Na........................................................................................................................pare/mare del/s 

alumnes alumne/s..........................................................................de l’Escola Font d’en Fargas. 

 Estic d’acord en ser soci i a domiciliar el pagament anual.                 Signatura i data 

mailto:ampafontfargas@gmail.com

