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OBJECTIU REUNIÓ

Donar-vos la 
benvinguda

Explicar què és 
l’AMPA



QUÈ ÉS L’AMPA?

• Associació de Mares i Pares dels
Alumnes

• Grup de pares i mares que 
voluntàriament gestionem alguns
serveis

• Objectiu general: promoure la 
participació i col·laborar amb les 
activitats educatives del centre 



QUI FORMA L’AMPA?

• Junta AMPA
�Presidenta (Rocio)

�Vicepresidenta (Lois)

�Tresorera (Mari Carmen)

�Secretària (Meritxell R.)

�Vocals (Carmen, Cristina, Ivan, Maribel, 
Meritxell C.)

• Socis/sòcies



FINALITATS
• Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola
• Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el 

professorat de l’escola 
• Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes 

en relació amb el funcionament de l’escola 
• Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat 

(menjador escolar, l’acollida matinal, extraescolars…)*
• Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les 

institucions educatives
• Orientar les famílies sobre els seus drets i deures 
• Fer propostes per a la formació de mares i pares  (Pla 

entorn)
• …



Sant Jordi Nadal

Sortides i colònies

CROS ESCOLAR
FESTA BICICLETA

Castanyada
CarnavaL Festa fi curs



US POT INTERESSAR

• Activitats extraescolars (Divertàlia) 
– Anglès 
– Hip hop i balls moderns 
– Art Attack
– Música
*Pre-inscripció

• Acollida matinal (Divertàlia) 
– Obertura porta 7:30, 8:00, 8:30

• Activitats esportives (Consell Esportiu). Inici curs.
• Menjador escolar (Serunion). Inscripcions 8,9 i10 de 

setembre de 9 a 13 h. 
• Acollida migdia (Serunion): de 12:30 a 13:30 franges 

horàries de mitja hora
• Xandalls, bates escolars, agenda i carnet únic (7 setembre)



BENEFICIS

• Descomptes (xandalls, bates, 
extraescolars, colònies i sortides…)

• Carnet únic: descomptes comerços

• Obsequi



COM FER-SE SOCI/SÒCIA

• Quota 25€ anuals per família

• Modalitats de pagament
– Efectiu

– Compte banc

• Butlleta inscripció



PER QUALSEVOL DUBTE

• Horari atenció socis: dimecres de 15 
a 16:30 al despatx AMPA

• ampa.martamata@hotmail.com
• https://ampamartamata.wordpress.com/



AMPA
Una manera de participar en 
l’educació dels fills i filles


