
 

L’AMPA DE 

EL SAGRER 
JORNADA DE PORTES OBERTES 

16 DE MARÇ DE 2019 



QUI I QUÈ ÉS L’AMPA DEL 

SAGRER? 

L’AMPA DEL SAGRER LA FORMEM TOTES 

LES FAMILIES DELS ALUMNES DE 

L’ESCOLA…. 



• Delegats de classe. 

• Junta d’AMPA i assemblees. 

• Participació als òrgans de govern. 

L’AMPA PARTICIPA… 
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L’AMPA ORGANITZA… 

 SERVEI MATÍ 

 ESPAI MIGDIA 

 SERVEI TARDA 

 EXTRAESCOLARS 

 CASALS D’ESTIU 

 INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 

 BIBLIOTECA 

 PLÀSTICA 

 SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

Fora d’horari lectiu 

Dintre d’horari lectiu 
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L’AMPA ORGANITZA… SERVEI MATÍ 

 De 7.30h  a 9:00 h 

 Els alumnes poden esmorzar en aquesta franja horària. 

 Hi ha moltes activitats i tallers programats. 
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L’AMPA ORGANITZA… SERVEI MATÍ 



L’AMPA ORGANITZA… ESPAI MIGDIA 
• De 12:30h a 15:00 h 

• Cuina pròpia. 

• Diferents menjadors: p3, p4-p5, 1er i menjador gran. 

• A p3 els alumnes fan  migdiada 

• Hi ha moltes activitats,  tallers programats segons edats i projectes relacionats amb 

l’alimentació. 
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L’AMPA ORGANITZA… ESPAI MIGDIA 



L’AMPA ORGANITZA… EXTRAESCOLARS 

 Hi ha 2 torns: 1er: De 16:45 a 17:45 h    De 16:30 a 16:45 els alumnes poden berenar 

2n: De 17:45 a 18:45 

 A p3 no hi ha extraescolars, comencen de forma progressiva a partir de p4. 

 Són activitats de caire esportiu. 

 Activitats homologades 
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L’AMPA ORGANITZA… EXTRAESCOLARS 



L’AMPA ORGANITZA… SERVEI TARDA 

 De 16:30h a 17:30h 

 Els alumnes poden berenar en aquest servei. 

 Hi ha activitats de lleure: pati, jocs de taula, pintar,... 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyjq-f4dfZAhXOERQKHRMZBbYQjRx6BAgAEAU&url=https://es.123rf.com/photo_30923123_ilustraci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-jugando-en-un-fondo-blanco.html&psig=AOvVaw3-xC5qezDzYNKzzQhHfvNh&ust=1520427576253814


L’AMPA ORGANITZA… CASALS D’ESTIU 
 Es fan diferents torns. A finals de juny, juliol i setembre. 

 De 9h a 17h. Cuina pròpia 

 Hi ha un tema d'interès a partir del que giren les activitats.  

 Grups per cursos i/o edats.  

 Activitat homologada. 

 Nit a l’escola i Acampada 



L’AMPA ORGANITZA… CASALS D’ESTIU 



Són activitats dintre de l’horari lectiu. 

L’AMPA ajuda a consolidar el projecte de l’escola. 

L’AMPA ORGANITZA… INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 

BIBLIOTECA PLÀSTICA 
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L’AMPA ORGANITZA… SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

L’AMPA  treballa conjuntament amb l’escola en aquest projecte. 
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LES FAMÍLIES GAUDIM I  CONVIVIM… 

CASTANYADA 

SANT JORDI 

REVETLLA I MATINAL 

CARNAVAL 



LES FAMÍLIES GAUDIM I  CONVIVIM… 

XERRADES DE 

L’ESCOLA DE 

MARES I PARES 

COLÒNIES DE 

FAMILIES 

ACTIVITATS DE SOCIS 

BUTLLETÍ 

ELS FUMETS CORAL 



COM FEM TOT AIXÒ? 
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ENS ORGANITZEM EN DIFERENTS COMISSIONS 
• Comissió del Servei Matí i Tarda: Supervisa el servei d’acollida de 7:30 a 9h i el servei d’acollida de 16.30 a 

17:30h 

• Comissió de l’Espai Migdia: Gestiona el servei de Cuina, menjador i les activitats del migdia 

• Comissió d’Activitats esportives, extraescolars i activitats de  socis/es: Organitza les activitats 

extraescolars i coordinar les activitats per a adults. 

• Comissió dels Casals d’estiu: Organitza els casals de l’escola (juny, juliol i setembre). 

• Comissió d’Escola de pares i mares: Organitza xerrades sobre temes relacionats amb l’educació. 

• Comissió del Butlletí: És una comissió mixta amb l’escola i participa en l'elaboració del butlletí de l’escola. 

• Comissió de Relacions externes: Coordina amb entitats dels districte i les administracions. 

• Comissió de festes: Organitza els diversos actes i festes de l’escola. 

• Comissió Web: Dissenya, gestiona i manté la pàgina web de l’AMPA 

• Mercat d’intercanvi de llibres: Organitza la diada de Sant Jordi. 

• Comissió de llibres i materials socialitzats: Es una comissió mixta amb l’escola i gestiona el fons 

bibliogràfic, distribueix els llibres de text,.... 

• Comissió d’inclusió: és una comissió de nova creació i de caire transversal. La seva finalitat és vetllar per la 

millora d’atenció i l’oferiment de les mateixes oportunitats a tots els infants. 

 

També hi ha grups de treball que es van creant a mida que són necessaris, actualment tenim 2 grups 

actius:  

• · Grup de treball LGTBI 

• · Grup de treball TAC 

  

 



QUOTES SERVEIS 



• Material: 50 € al setembre 

• Assegurança: 4 € al setembre 

• Innovació pedagògica: 63 € al novembre 

• Associació: 30 € al desembre 

• Menjador: 115 € fixes de setembre a maig 

• Servei matí: 33 € fixes de setembre a maig 

• Servei Tarda: 35 € fixes de setembre a maig 

QUOTES SERVEIS Curs 2018 - 19 



www.escolaelsagrer.cat/ampa 

@AmpaSagrer 

WEB I TWITTER 
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GRÀCIES PER VENIR 
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