
 

 

AMPA 

Ens Trobaràs a: 
 
Sala de l’AMPA de dilluns a dijous de les 
16:40 a les 17:40h 
www.enxaneta.org 
extraescolars@enxaneta.org 
ampa@enxaneta.org 

Famílies,Famílies,Famílies,Famílies,    
Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!    

• Donar suport i assistència als membres de 
l’associació, al centre i als/les alumnes, en temes 
relacionats amb l’educació dels nostres fills i 
filles. 

• Promoure la representació i la participació en el 
Consell Escolar. 

• Promoure una participació de pares i mares 
activa i implicada en l’educació, en l’escola i en 
l’associació. 

• Facilitar la col·laboració i la comunicació amb 
l’escola. 

• Organitzar activitats i actes que afavoreixin la 
interrelació dels alumnes i de les famílies. 

• Promoure i organitzar tota mena d’activitats que 
afavoreixin el desenvolupament integral de la 
personalitat dels alumnes i dels seus pares i   
mares. 

QUINES  FUNCIONS  TÉ  L’AMPA  

A part de pagar les Festes i activitats              
organitzades per l’AMPA, cada any s’inverteix i es 
compren coses per l’Escola. 
Tots els alumnes de l’escola es beneficien del què 
es compra amb diners de l’AMPA. 
 
Els darrers anys hem comprat: 

• L’Estructura (casa) del pati de p-4 i p-5. 
• Material esportiu: cistelles de bàsquet,   
material per hàndbol, pilotes... 

• Material educatiu: canons... 
• Arbres... 

VOLS COL·LABORAR AMB L’AMPA? 

Vine a una de les reunions mensuals de 
l’AMPA, estan obertes a tothom. Consulta a 
les cartelleres el proper dia de reunió.  
 
Cadascú participa segons la seva            
disponibilitat i predisposició: Pots formar part 
d’alguna comissió, donar suport puntual els 
dies de Festa, venir a la reunió mensual...  
 
Tots els que participem a l’AMPA som        
voluntaris i cadascú hi participa segons les 
seves possibilitats. 
 

ANIMA’T,   faltes tu!! 

www.enxaneta.org 
AMPA 

L’AMPA Enxaneta ens financem amb les     

quotes dels socis. L’import es paga per família, 

durant el mes de setembre i cada curs s’ha de 

renovar el pagament. 

 

• 25 € per 1 fill/a 

• 35 € per 2 o més fills/filles Qui som? 

L’Ampa de l’Escola Enxaneta és una entitat sense 
ànim de lucre, que agrupa a mares i pares de 
l’escola. 

COM FER-SE SOCI QUINES  FUNCIONS  TÉ  L’AMPA  

COM S’INVERTEIXEN ELS DINERS? 

VOLS COL·LABORAR AMB L’AMPA? 

Famílies,Famílies,Famílies,Famílies,    
Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!Benvingudes a l’Escola!    



L’AMPA de l’Enxaneta està formada per  

totes les famílies que paguen la quota anual. 

La Junta formada per pares i mares         

voluntàries, s’organitza en les següents     

comissions permanents: 

• Comissió de Menjador 

• Comissió delegats/ades de classe. 

• Comissió de Festes 

• Comissió de Carnestoltes 

• Comissió d’Extraescolars. 

• Secretaria i Economia. 

• Comissió de 6è curs. 

 

Hi ha comissions permanents i d’altres tempo-

rals, que es creen segons necessitat.    

Un cop al mes hi ha reunió i un cop cada curs 

fem l’Assemblea General. Totes els reunions 

són obertes a tots els socis. 

US HI ESPEREM!!US HI ESPEREM!!US HI ESPEREM!!US HI ESPEREM!!    

Què fa l’AMPA 

Les activitats extraescolars es fan entre les 

16:30 i les 17:45h. Aquest curs s’han realitzat 

les següents activitats, de dilluns a dijous, 

adreçades a Infantil.  

• Jocs motrius i Iniciació Esportiva 

• Piscina- al Terrassasports. 

• Música 

Les preinscripcions es realitzen al mes de juny i 

al setembre únicament pels nous alumnes i P-3. 

Pels alumnes de primària es realitzen les    

següents extraescolars:  

• Patinatge 

• Natació a 1r i 2n 

• Ball modern  

• Anglès.  

• Multiesport a 1r i 2n. Es participa en 
els Jocs Escolars. 

• Bàsquet a partir de 3r.  Es participa en 
els Jocs Escolars. 

 
Altres Serveis. 

• Servei de Bon dia de 8-9h. 

• Campus esportiu pels nens/es de       
primària durant el juliol. 

 

Des de l’AMPA s’organitzen diferents         
activitats amb la voluntat que tant grans com 
petits passin una bona estona plegats.  
Aquestes activitats són obertes a tots els socis 
de l’AMPA. Algunes de les darreres activitats 
que s’han realitzat són: 

• Festa de Nadal. 

• Rua de Carnestoltes 

• Excursió per Can Bonvilar, Collserola 

• Festa de l’AMPA i exhibicions         
esportives a la primavera. 

• Sortides familiars: a l’Illa Fantasia, a la 
Granja el Raurell... i molt més... 

Activitats Extraescolars Activitats Familiars 

Delegats/des de classe 

A cada classe hi ha la figura del delegat o 
delegada. Aquest pare o mare té la funció 
d’informar a la resta de la classe de les  
nformacions que li fan arribar des de l’AMPA 
(es fa per correu electrònic). L’objectiu és que 
tota l’escola estigui més ben informada del 
que fem i tothom pugui fer propostes i sugge-
riments, així com poder participar activament 
i  donar suport a les tasques de l’AMPA. 


