
L’associació de pares i mares 

d’alumnes (AMPA) és qui s’encarrega 

de: 

- Comprar i distribuir els llibres de 

text, el material escolar i l’equipament 

esportiu. 

- Organitzar activitats extraescolars: 

informàtica, mecanografia, hora 

d’estudi, anglès, rítmica, patinatge, 

música, futbol, escacs i natació; 

l’acollida matinal i la de migdia. 

Totes les activitats s’organitzen si 
hi ha prou alumnes inscrits. 

- També col·labora en les festes que 

s’organitzen al llarg del curs escolar. 

973603122 

c5001692@xtec.cat 

https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/ 

ampagolmes@gmail.com 



L’escola Francesc Arenes és una escola 
pública d’una línia que ofereix un seguiment 
personal i individual de l’alumnat i de les 
famílies. 

Per realitzar l’acollida de les noves famílies 
fem una jornada de portes obertes i una 

 9 aules dotades de biblioteca, ordinadors i 
pissarra digital. 

 Aula d’informàtica, ordinadors portàtils, 
tauletes i equipament de robòtica. 

 Aula de reforç d'educació infantil i 
d’atenció a la diversitat. 

 Laboratori. 

 Gimnàs/sala polivalent. 

 Introducció primerenca de la llengua 
castellana i anglesa a P3. 

 Ús de les tecnologies digitals des de P3. 

 Participació en projectes de foment del 
plurilingüisme. 

 Suport escolar personalitzat (SEP). 

 Tallers internivells. 

 Projecte interdisciplinari comú a tot el 
centre. 

 Programa de socialització de llibres. 

 Distintiu d’escola verda. 

 Programa fruita a l’escola. 

 Pla Català de l’Esport. 

 Participació en activitats de dinàmica 
cultural, local i comarcal. 

 9 mestres tutors/es. 

 Mestra especialista de música, 
d’educació física, d’educació especial 
i de llengua anglesa. 

 Una mestra de reforç a ed. infantil. 

 1/2 mestra de religió. 

 Gabinet psicopedagògic (psicòloga, 
treballadora social i logopeda) 

A l’escola celebrem les festes tradicionals: 

 Castanyada 

 Santa Cecília 

 Santa Llúcia 

 Festival de Nadal 

 Dia de la Pau 

 Festa de la primavera 

 Sant Jordi 

 Setmana de la ciència 

 Setmana verda 

 Setmana del conte 

També oferim colònies escolars cada dos 
cursos a tots els nivells, i una sortida 
cultural trimestral. 

Horari lectiu:  Matí de 9 a 12.30h 
                      Tarda de 15 a 16.30h 

Per donar servei a les famílies l’Ampa 
ofereix: 
 Acollida matinal des de les 8.30h 
 Acollida de migdia de 12.30 a 13.30h 
 Activitats de tarda de 16.30 a 17.30h 


