
QUÈ FA L’AMPA?

- Acollida matinal
Des de l’AMPA portem la gestió del Servei d’acollida 
mitjançant la subcontractació d’una empresa. El servei té 
com a finalitat donar resposta a aquelles famílies que, per 
diferents motius, tenen la necessitat de dur els seus fills a 
l’escola abans del seu inici. Tarifa per trams horaris, 

- Menjador Escolar
Aquest servei, realitzat per l’empresa Cuinats CECOC, SL, 
és un servei de menjador que fomenta la dieta medite-
rrània i educar els infants, on l’equip de monitors incor-
pora una sèrie de plantejaments pedagògics globals i 
d’educació nutricional a l’escola.

- Compra centralitzada de llibres
Es compren els llibres de text de forma centralitzada 
aconseguint un percentatge de descompte que les edi-
torials apliquen a les AMPA i que s’aplica en el preu de 
venda a les famílies sòcies. 

- Participació a la Cavalcada de Reis i 
altres activitats del municipi

- Comissió de Festes
Organitzem festes com la Castanyada, Carnaval, festa 
anual de l’AMPA i altres esdeveniments. 

- Activitats extraescolars

- Escola de Pares 
Des de l’AMPA volem animar a tothom a compatir expe-
riències, eixamplar perspectives i coneixements entorn a 
la vida familiar, social i educativa de les nenes i nens de 
l’escola. Tots i totes compartim el desig de formar-nos 
com a persones per tenir una vida plena. Per això s’han 
endegat tota una sèrie d’activitats, que esperem siguin 
d’utilitat per a tothom (xerrades, biblioteca, tallers...)

- Reivindicació continuïtat
Reivindiquem la continuïtat de l’Escola a través d’un grup 

ESCACS PATINATGE NATACIÓ

FUTBOL ANGLÈS

Activitats programades 
seguint el projecte 

educatiu de l’escola

de treball format per més d’una vintena de pares i 
mares i defensem el projecte educatiu d’Els Aigüerols. 
Volem la continuïtat de l’escola i la construcció de 
l’edifici. També apostem per una Escola-Institut. 

- Organització del Casal d’Estiu
El Casal de l’Escola Els Aigüerols amb llengua vehicu-
lar anglesa. Al curs 2014-2015 més d’un centenar 
d’infants de l’escola i d’altres centres hi van prendre 
part. 



www.ampaelsaiguerols.com
info@ampaelsaiguerols.com
@Aiguerols
www.facebook.com/ComissioEscolaElsAiguerols
Telèfon: 655 911 077

Una AMPA 
que es mou!

Activitats extraescolars 
Servei d’acollida i menjador

Escola de Pares
Organització de festes

Estreta col·laboració amb l’escola

QUÈ ÉS L’AMPA?
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de 
l’Escola Els Aigüerols és una entitat sense ànim de 
lucre, formada per les mares i els pares dels alumnes de 
l’Escola Els Aigüerols, que va néixer el curs 2009-2010.

La nostra missió és col·laborar amb el centre en la seva 
organització i funcionament, contribuir a millorar la vida 
escolar i vehicular la comunicació entre les famílies i 
l’escola. També volem oferir eines a les mares i els pares 
per millorar la seva tasca diària amb els seus fills. 


