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Què és l'AMPA i com ens organitzem?

Un grup de persones sòcies de l'AMPA que de forma voluntària oferim una part del nostre
temps de lleure i dels nostres recursos i habilitats personals amb l'objectiu comú de
millorar qualitativament el funcionament del centre i l'educació que rep el conjunt
d'alumnes del centre educatiu. 
Ens organitzem en grups de treball. Aquests grups són des d'on tractem els temes que
considerem més rellevants per al bon funcionament i gestió de l'associació.
Formem part d'equips mixtes de treball multidisciplinaris on col·labora equip docent i
l'AMPA.
Celebrem una assemblea a l'any des d'on volem generar un espai de diàleg per millorar
tot el que calgui i aconseguir un bon ambient dins la comunitat educativa.
 

Serveis que oferim

(1) Servei acollida matí i tarda
Matí de 7:45h a 9:00h: és un espai on fan joc lliure, esmorzar
Tarda de 16:30h a 17:45h: hi ha una planificació d'activitats mensuals
 
(2) Espai migdia
Menjador amb cuina pròpia. Menú mensual confeccionat per un nutricionista. Activitats
dirigides i dinamitzades per monitors/es a l'hora de pati mentre els/les alumnes a I3 fan la
migdiada al gimnàs petit.
El monitoratge rep formació continuada adequada per tractar les diferents realitats de
l'alumnat. Recurs SIEI per a nens/es amb necessitats educatives especials i primers auxilis.
 
(3) Extraescolars
Oferim un gran ventall d'activitats extraescolars per a tots els nivells. El servei de recollida
està inclòs al primer torn d'activitats. 
Les inscripcions es fan al juny i al setembre a través d'un formulari online
Adjuntem graella i preus del curs vigent.
 
 

Festes populars

Des del grup de treball mixte dissenyem i participem conjuntament amb l'equip directiu
de les diferents celebracions populars que es fan a l'escola (castanyada, Nadal, carnaval,
Sant Jordi i final de curs).

Com col·laborar?

Si vols formar part de l'AMPA i poder gaudir dels serveis que oferim cal fer-se soci/a
abonant una quota anual de 20 € per família.
Pots formar part d'un grup de treball i aportar les teves habilitats i coneixements, ser
membre de la Junta, assistir a les assembleas. 
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Graella activitats i serveis curs 2019-2020


