
 

Benvolgudes famílies,  

Des de l’AMPA, ens agradaria informar-vos de tot el que es fa i el 
perquè és necessari que totes les famílies de l’escola en siguin sòcies. 
Per ser sòcies , com ja molts sabeu, s’ha de pagar una quota única i 
per família de 25€.  
Amb  el pagament d’aquesta quota, tots els  alumnes podran participar 
en  les activitats extraescolars proposades per l’AMPA, i  a partir de 3r 
curs, els nens i nenes,  poden entrar  en el  projecte de Llibre Verd,  el 
qual, amb la reutilització d’aquest,  té com objectiu potenciar els  
valor de la sostenibilitat, els consum raonable i el companyerisme. 

A què es destinen els diners de la quota? 

• Es fa una assegurança per a tots els alumnes que realitzen les 
activista extraescolars.  

• Col·laborem en la Castanyada, torrant les castanyes de 
l’esmorzar, i en la Festa de Nadal, donant l’esmorzar als 
alumnes. També fem els  esmorzars saludables de les Jornades 
She de Salut, de la celebració  del  Carnestoltes, i en la festa de 
final de curs, entre altres. 

• També es fa  una aportació econòmica anual fixa a l’escola. 
Els diners  són gestionats per la pròpia Escola i es destinen a la 
compra del que en el seu moment sigui més  necessari (material 
del gimnàs, material educatiu per a les classes, llibres per la 
biblioteca, material informàtica,  equip de música, etc… ). 

• Aquests últims anys, l’AMPA hem contribuït econòmicament en 
la compra de pissarres digitals, els bancs de fusta de la sala 
d’actes i 20 ordinadors Chromebook per tal de que els nenes i 
nenes de l’escola  puguin disposar d’un equip informàtic. 

• També s’ha col·laborat econòmicament ens els darrers anys en el 
mural de la rampa, la font del Sol i la Lluna del pati, etc.  



 

L’AMPA, a part de les quotes de socis, també realitza altres activitats 
per tal d'obtenir ingressos econòmics  extres, com és la venda de roses 
per Sant Jordi i els Pastorets, i així poder oferir als nostres fills / filles 
i a l’escola tot allò que els hi sigui necessari. 
  

***Ser membre de l’AMPA implica també formar part de manera 
activa en  la comunitat educativa que envolta els nostres fills i filles, 
mitjançant la participació en el Consell Escolar, reunions amb direcció 
i reunions de seguiment pel bon funcionament del menjador de 
l’escola.   

***Ens agradaria  i us animem a que formeu part de les diferents 
comissions de treball que tenim organitzades,  i que son les següents: 
Extraescolars, Llibre Verd i Festes, i així entre tots, ja sigui d’una 
manera més puntual o més fixa, puguem continuar col·laborant en 
totes les activitats que es van realitzant a l’escola. 

Per qualsevol dubte, us podeu  posar  en contacte amb nosaltres  a 
través del correu electrònic: ampapatrocini@gmail.com 

Moltíssimes gràcies a tots  

AMPA ESCOLA PATROCINI 


