
US CONVOQUEM EL DIMARTS VINENT DIA 17 A LES 17 H DE LA TARDA A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA PER: 
 
- INFORMACIÓ I ESTAT DE COMPTES DE L’AMPA 
 

- INFORMACIÓ DEL CASAL D’ESTIU I LES COLÒNIES 
 
APROFITEM PER RECORDAR-US QUE JA TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ TAMBÉ LA INFORMACIÓ PER AL CASAL DE 
SETEMBRE.                                                              US ESPEREM. GRÀCIES    

                                                                        

QUÈ ES L’AMPA? 

És l'associació dels pares i mares dels alumnes d'un mateix centre educatiu i les seves funcions són entre d'altres: 
• Afavorir la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent. 
• Ser la veu dels pares i mares davant les administracions públiques. 
• Treballar per millorar la participació i el compromís dels pares, fills i de la societat en general, i de l'educativa en 
particular. 

• Informar i orientar els pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats amb el menjador escolar, 
l'adquisició de llibres de text, les activitats extraescolars ... 
• Organitzar les activitats extraescolars i el servei de permanències fora de l'horari escolar. 
• Organitzar activitats formatives (xerrades, escola de pares i mares, cursos) i activitats socioculturals (festes, 
concerts, fons per a la biblioteca, ...) que afavoreixen l'educació dels nostres fills i faciliten el coneixement i la relació 
entre les famílies. 
D'aquí la importància de la nostra participació com a pares i mares en l'AMPA per a l'educació dels nostres fills. No és 

obligatori formar part de l'AMPA, però sí molt recomanable. 
L'AMPA no és en cap cas una organització de beneficència. 
 
QUE EM DUT A TERME DESDE L’AMPÀ L’ARENY AQUEST CURS? 
 

- Venta de llibres de text, xandalls, agendes, llibretes,... 

- Nadal: em fet cagar el tió, em fet la carta als reis per a totes les classes i el menjador 

- Aportació viatge sisè fi de curs 

- Carnestoltes 

- Festa, manualitats, jocs. 

- Concurs nou logo del Ampa. 

- Projecte planetari (educar per créixer) , vàries trobades amb famílies, sopar de germanor amb màgia i grup de rock 

- Sant Jordi (roses i llibres) 

- Festa del casal (jocs, manualitats, botifarrada) 

- Festes i pica pica fi d’extraescolars (pica pica per a tots, festivals,...) 
- Festa de fi de curs (grup d’animació, DJ, bar) 
- Informació i comunicats de manifestacions per les retalladles 
- Recollida signatures per a mes neteja als wc de l’escola i espai per gimnàs. 
- Gestió del nou Blog 

- Gestió extraescolars, casal estiu i menjador 

- Xerrades 

- Regal a l’escola d’una pissara electrónica 

- Participació a la setmana de la dignitat 

 
IMPORTANT: AQUEST CURS EM ESTAT 7 PERSONES A LA JUNTA DEL AMPA I A FINAL D’AQUEST CURS EN 
MARXARAN 3. DESDE AQUÍ US ANIMEM A COL.LABORAR. NECESSITEM PARES / MARES PER QUÈ TOT AIXÒ 
I ALTRES NOUS PROJECTES ES PUGUIN DUR A TERME. 
 

MOLTES GRÀCIES A TOTS                                                                     

MAIL:  ampaslareny@hotmail.com                                                                                  

BLOG: http://ampaareny.wordpress.com/ 
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