
          Curs 2020-21                                   
  Els projectes de l’AMPA pretenen:  

* millorar la comunicació i facilitar la convivència entre famílies 
* fomentar la participació dels alumnes en activitats que es promouen al nostre entorn 
* fomentar l’estalvi i reaprofitament de material escolar 
* oferir eines als pares per a facilitar la seva tasca educativa 

 

Projecte Què a qui s’adreça Com Quan On 

Festa AMPA Trobada festiva anual  Totes les famílies de l’Escola 
(infantil, primària i ESO) 

Activitats lúdiques per a totes 
les edats dels participants  

Diumenge a concretar.Final 
de curs 

Seminari de La 
Conreria, Tiana 

Socialització 
de llibres 

Aprofitament de llibres 
fomentant l’estalvi 

econòmic i sensibilitzant 
sobre el recursos naturals 

Totes les famílies (des de P.3 a 4t 
d’ESO) que siguin sòcies de 
l’Ampa i paguin la quota de 

socialització establerta. 

Ús responsable de llibres (tan 
les famílies com el 

professorat), recuperació i 
revisió del fons, per a reposar 

els malmesos. 

Els alumnes aprofiten els 
llibres tot el curs. Les feines 
de “manteniment” a l’estiu  

Magatzem de l’AMPA 

Intercanvi 
roba escolar 

Aprofitar roba escolar , 
bates i xandalls que ja no 

utilitzem 

Totes les famílies Recollim la roba perquè altres 
famílies la puguin fer servir  

1 cop per trimestre A la porta de l'escola. 

Concerts 
familiars 

Concert de petit format  Famílies de tots els cicles (pares i 
fills conjuntament)  

Concert d’una hora de durada, 
de contingut adequat al públic 

destinatari 

Infantil i primària: pendent 

Primària (4rt a 6è) i ESO: 
pendent  

Pati del llimoner de l’ 
escola 

Formació de 
Pares 

Conferències impartides 
per especialistes en educació  

Pares i mares de l’Escola, i 
tothom qui hi vulgui assistir 

(amics, familiars, veïns,...) 

Participació de ponents amb 
temàtica diversa 

(actes oberts a tothom) 

Pendent de confirmació 

(una per trimestre) 

Sala d’actes de l’Escola  

 

Biblioteca de 
Pares 

Gestió del fons de llibres 
de l’AMPA especialitzats 
en la formació de pares 

Pares i mares de l’Escola Lliurament de llibres 
aprofitant les conferències o 

amb la col.laboració 
d’establiments amics.           

Catàleg al web. 

Quan es vulgui 

Cal enviar un correu 
electrònic a l’AMPA 

Sala d’actes de 
l’Escola o establiments 

col.laboradors 

Marató TV3 Recapte de fons per a la 
investigació 

Totes les famílies de l’Escola Berenar solidari i altres 
activitats que es proposin 

Quatre divendres a les  
17:00 (novembre i desembre) 

Porta de l’Escola  

Teatre infantil Foment del teatre infantil. 

Es comunica a través d’un mail 

Famílies amb alumnes 
d’Educació Infantil  i Primària 

Lliurament d’entrades 
gratuïtes per als alumnes. 

Segons  programació  Teatre Zorrilla  

Teatre Círcol 

MINGUELLOT 

el drac de 
l’AMPA  

Exhibició en festes 
populars d’en Minguellot  

Famílies amb alumnes d’Infantil  
i Primària. 

Coordinen famílies de 4rt PRIM 

Assistència a cercaviles 
populars 

A concretar 

(Sant Anastasi) 

A l’Escola i als 
carrers de 
Badalona 



 

 

Projecte Què A qui s’adreça Com Quan On 

Gran 
Recapte 

Col.laboració amb el Banc 
dels Aliments durant la 

jornada del Gran Recapte. 

Alumnes a partir de 3è primària 
i i ESO amb la col.laboració de 

pares i mares. 

Divendres tarda i dissabte tot el 
dia, segons torn triat.  

Participació voluntària 
explicant als clients l’abast 

del projecte i recollint el 
menjar que puguin cedir. 

Novembre 

Torns de 2 hores. 

CONDIS 

C/ Prim 

Menjar 
Solidari 

Recollida de menjar als 
mercats municipals per a 

lliurar-lo a una ONG que els 

reparteix a famílies 
necessitades 

Alumnes  amb la col.laboració 
de pares i mares  

Desplaçament al mercat, 
recollida d’aliments i càrrega 
de la furgoneta de transport. 

Dissabtes al migdia 13:30 
a 14:15 

Servei per torns 

(una vegada al mes) 

Mercat Municipal 
Maignon  

(Plaça Vella) 

Premis Sant 
Jordi 

Concessió dels Premis de 
redacció de Sant Jordi 

Alumnes de PRIMÀRIA i ESO Participació a la cerimònia de 
lliurament 

’abril (divendres) Sala d’actes de 
l’Escola 

 Us convidem a involucrar-vos en l’organització d’aquestes activitats  i de totes aquelles que 
vulgueu proposar i promoure. Tots esteu convidats a formar part d'aquest equip. 
 

Comunicació 
La junta de l’AMPA es reuneix un cop al mes (dia a determinar), a les 20:00, a l’Escola. Podeu 
venir quan vulgueu. Notifiqueu-nos-ho per a adaptar els espais! 
 
Quasi tota la informació que generem la podeu trobar a   www.ampaminguella.org 
 
Per a qualsevol comunicació electrònica que vulgueu tenir amb nosaltres, feu servir l’adreça de 
l’AMPA: ampaminguella@gmail.com 
També podeu fer-ho per: WhatApp 635.386.490    

       ampa.minguella                   @AmpaMinguella            
                          
 
Les comunicacions generals les emetem per correu electrònic des de la plataforma de l’Escola (no-
replay@escolesminguella.org). Verifiqueu que no la teniu a la llista de contactes no desitjats!  
ATENCIÓ: aquesta bústia no és atesa (no-replay).  
 

L’Assemblea General de l’AMPA 
 
Durant l’Assemblea General de l’AMPA es debaten les línies de treball de l’associació, i quins 
projectes cal desenvolupar amb més prioritat, i amb quins pressupostos. 
 
És un moment de trobada en el qual poden exposar-se noves propostes que puguin ser liderades 
per l’AMPA, amb l’objectiu de millorar allò que ens mou: 

● la comunicació i convivència entre famílies 

● l’estalvi i socialització de material escolar  

● la formació de pares  

Assemblea Ampa: Octubre- Pendent concretar dia  
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