
                                                                        us dona la benvinguda al nou curs!       
  
 
Volem donar la benvinguda a les noves famílies de P3, ara comença una nova i important etapa 
per als vostres fills i filles i també per a vosaltres com a mares i pares, des de l'Ampa us volem 
fer costat i ens posem a la vostra disposició per qualsevol comentari, dubte o ajuda.  

En condicions normals quan es fa la presentació del nou curs escolar l'Ampa també assisteix per 
presentar-se i donar-se a conèixer, en aquesta ocasió no ha estat possible, per tant aprofitem 
aquesta carta per fer-vos coneixedors de qui som i que fem. 

Nosaltres som pares i mares com vosaltres, que participem d'aquest projecte per a donar un plus 
a la formació personal de tots els alumnes de la nostra escola. Vosaltres, es clar, també sereu 
benvinguts! 

Com a Ampa, les nostres línies mestres són: Cultura, Solidaritat i Medi ambient. 

Entre els projectes més destacats: 

Cultura:   

                Teatre infantil,  per fer gaudir del teatre  els nostres nens i nenes des de ben petits. 

                Minguellot, tenim el nostre propi Drac, amb el qual participem a les Festes Maig. 

                 Sant Jordi, col·laborem amb l'escola amb la celebració d'aquesta festa. 

                 Concerts familiars, organitzem regularment teatre o música a l'escola. 

Solidaritat: 

                  Menjar Solidari, col·laborem els dissabtes al Mercat Maignon recollint menjar. 

                  Marató de TV3, organitzem berenars solidaris per recollir donacions. 

                  Gran Recapte, participem al Condis del C/ Prim al recapte anual. 

Medi ambient: 

                   Col·laborem en la nova línia d'Escola Verda. 

                   Contenidor Vermell, nou contenidor per reciclar material escolar. 

                   Intercanvi de roba escolar, per donar una segona vida al material. 

                   Socialització de llibres, amb l'escola col·laborem amb allargar-los la vida útil. 

I per últim tenim una FESTA AMPA de final de curs, en la que els nens i nenes són els autèntics 
protagonistes, que esperem que aquest any puguem tornar a gaudir i a la que sereu molt 
benvinguts! 

En quant a l'import de les quotes de l'Ampa per dur a terme aquests projectes, en l'actualitat 
són els següents, tot i que cada curs les anem adaptant a les necessitats de cada exercici: 

Quota Ampa: 22€ / curs  Quota socialització: 10€ / curs 



Encetem  un curs ben diferent però amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre.  

Ara més que mai famílies i escola hem de sumar, fer el camí junts per encarar amb èxit la 
situació que se’ns presenta.  

 

Junts ens en sortirem! 
 

Donat que enguany les reunions de principi de curs no són presencials, us fem arribar el nostre 
vídeo de presentació amb una mostra de les activitats que es duen a terme cada any (també el 
rebreu via whatsApp a través dels delegats de classe).     

 
 Link:       Vídeo presentació AMPA 
 
        
Novetats:    
 
A l’escola hi ha el nou contenidor vermell de l’Ampa per a reciclar material escolar està dins la 
mateixa escola, per tant sempre accessible i els propis alumnes podran participar del 
reciclatge! (de moment l'accés al contenidor estarà restringit només per als professors, per les 
noves normatives internes Covid-19). 

Nou lloc Web on podreu accedir fàcilment a la informació Ampa i conèixer les novetats que hi 
anirem penjant                  

 Adjuntem:  

1.      Taula-resum d’activitats del curs 2020-21 
2.      Funcionament del contenidor de reciclatge de material. 
 
Us animem a formar part de l’Ampa de l’escola! 

Ens podreu seguir i contactar per totes aquestes vies: 

instagram 

Facebook 

Nou Web actualitzat 

twitter 

Gmail 

Whatsapp 635 38 64 90 

  
Volem iniciar el curs i estrenar el nou logo de l’Ampa amb un obsequi per 
i per a  tots els alumnes de l’escola: el primer dia de classe se’ls repartirà 
una cantimplora. 

 
   
                                           
 
  

 

    

https://drive.google.com/file/d/1b0WPkePQ88STTKuij62HQFtzT65C_a3r/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/ampa.minguella/
https://www.facebook.com/pages/category/School/Ampa-Minguella-1057375594347232/
https://ampaminguella.org/
https://twitter.com/ampaminguella?lang=ca
mailto:ampaminguella@gmail.com


 

 
  
 
 
 
 
 


