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Som un grup de mares i pares de l'escola que tenim

com objectiu participar i ajudar en el funcionament

del centre i contribuir a l’assoliment de nivells

òptims de qualitat en totes les activitats en què

participen els nostres fills i filles.

Estem convençuts que l’educació dels nostres fills i

filles és una responsabilitat compartida. Les mares i

pares fan un esforç personal i econòmic (a través de

quotes) per tal que l’escola tingui els mitjans

necessaris per funcionar de manera òptima.

**Si vols tenir un paper actiu en el projecte educatiu

de l’escola,  i conèixer de prop què fan els nostres

fills/filles et convidem a coneixe'ns de més a prop i

formar part del nostre equip; tothom és benvingut!

PER SI VOLS SABER ALGUNA COSA

MÉS SOBRE NOSALTRES...

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

S'ofereixen activitats extraescolars tant en franja de

migdia (12 a 13h) com de tarda (17 a 18h), per tal que els

infants puguin aprofundir i reforçar el seu aprenentatge

alhora que s'ho passen bé.

Aquestes activitats estan gestionades per una empresa

externa i engloben activitats esportives, educatives,

lúdiques i experimentals.

També s'ofereix un servei de Biblioteca gratuït de 12 a 13h

de dilluns a dijous pels nens que es queden al menjador.

*Actualment degut a la situació pandèmica les activitats

extraescolars i el servei de biblioteca estan suspesos,

esperem poder reprendre-les ben aviat!

Amb les quotes de les famílies es coŀlabora en

activitats organitzades per l'escola:

- Escola neta i bonica

- Castanyada

- Sant Jordi

Organitza:

- Festa de final de curs

- Tallers infantils i familiars

- Xerrades educatives pels pares i mares

Coŀlabora en:

- Adquisició de material per l'escola

- Reforç de monitoratge de menjador

QUE ÉS L'AMPA 
I QUE FA?

COĿLABORA EN LA CONCILIACIÓ 

FAMILIAR I LABORAL

Ho fa oferint un servei d'acollida en diferents franges:

- 07.45 a 9h

- 12 a 13h

- 17 a 18h

Es tracta tant de serveis mensuals com esporàdics, en

funció de la necessitat de cada alumne.

En l'acollida els monitors proposen als alumnes

diferents tallers, manualitats, activitats, jocs, ...

S'ho passen d'allò més bé!!

Pel juny, quan l'escola fa jornada intensiva, l'Ampa

organitza un casal de 15 a 17h.


