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Primer de tot, una mica de 
presentació:

● Qué és un AMPA?
● Que fem?
● Comissions
● Extraescolars

● Tots som AMPA, et necesitem



  

Parlem de números €

● Quota: 20 € anuals per família

● Ingressos: d'on venen?

● Despesses: on van?



  

● Sabeu la importància que té per TOTS 
els alumnes, abonar els 20€20€ de la quota 
anual de l’AMPA?

● Aquestes son algunes de les activitats 
que realitza:



  

EXTRAESCOLARS



  

PARTICIPACIÓ A LES FESTES DEL BARRI
(elaboració del cap gros del Verns, taller de timbals, 
samarretes de l’AMPA, etc.)



  

Aportació del patge reial que visita l’escola pel 
Nadal



  

Renovació i millora d’espais com la biblioteca, el 
pati, l’entorn de l’escola..



  

Participació a la Marató de TV3



  

Mercat de joguines de segona mà



  

Dinamització de la rua de Carnaval 
amb “Los Chipirones”



  

Taller de disfresses per les famílies



  

Celebració de Sant Medir i pluja de caramels



  

DIADA DE ST. JORDI



  

Cloenda d'extraescolars



  

Col·laboració amb el berenar de 6è pel seu viatge de fi 
de curs.

Participació en la Festa de la Primavera de les 
Entitats del barri



  

CREACIO DEL WEB DE L'ESCOLA

Així esteu al dia de totes les activitats fetes, que fem i farem.



  



  

I tenim molts més projectes al tinter....

● Socialització de 
Llibres

● Millora de l'espai PATI 

● Camí Verd 

● Escola de Pares i 
Mares



  

Entre tots, TOT és possible

Agraïm la 
col·laboració de 

tots i totes els que 
heu fet possible 
aquests petits 

canvis. 



  

US ESPEREM I US NECESSITEM. 

AGRAÏM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

WWW.AMPAVERNS.CAT

http://WWW.AMPAVERNS.CAT/
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