

Revista de l’escola “l’Aparador”, amb concurs literari



Participació i col·laboració en actes i celebracions escolars
•
•
•

Pel Nadal (Caga Tió, Patges Reals, concurs de Nadales)
Gran Castanyada
Jocs Florals



Material escolar, que els professors ens demanen d’interès
pels alumnes (càmeres fotogràfiques, reproductors de   CD
per les aules, materials per racons de joc i lectura, tricicles i
pilotes pels patis, etc.).



Llibres per la biblioteca.



Setmana de la Família



Activitats Extraescolars



Diada de l’Esport, amb competicions i exhibicions.

L’origen de l’AMPA està en un dels principals
beneficis de l’AMPA:

L’assegurança d’orfanesa que, en cas
de
pèrdua
d’un
progenitor/tutor,
cobreix
l’import de l’ensenyament reglat i les activitats
complementàries dels alumnes a l’escola fins
a segon de Batxillerat, i per tant, assegura la
continuïtat del projecte educatiu que hem triat per
als nostres fills (amb l’asseguradora MAPFRE).

 Cap de Setmana Solidari, amb partidets de futbol i bàsquet,
exhibició de judo i relleus de natació.


Debats de Batxillerat, amb premis econòmics.

 Taules rodones: xerrades sobre les professions pels alumnes
de batxillerat


Cinema en família.



Materials per a l’escola (Telons i Pantalla de l ’auditori).



L’organització, preparació i representació de l’obra dels Pastorets.



Suport econòmic al Festival Musical de Final de curs.



Gran Recapte del Banc dels Aliments.



La celebració de Sant Jordi a la Residència, Centre de dia i
Casal de Gent Gran de Les Corts, per part dels alumnes de
5è de primària.



Les Nadales a la Residència, Centre de dia i Casal de Gent
Gran de Les Corts, per part dels alumnes de 6è de primària.



La Trobada d’Avis a l’escola.



Etc.

AMPA
MANYANET
LES CORTS

Contacte:
https://ampa.manyanet.es
info@ampa.manyanet.es

SOM AMPA MANYANET

Apunta’t!

Confecció i lliurament trimestral
de la Revista de l’escola
“l’Aparador” (una per família)

Caga Tió per a la Llar
d’infants, Infantil i 1er
de primària

Patges reials per a
Infantil i 1er de primària,
amb recollida de cartes
i desitjos

Des de l’AMPA, s’organitzen
i es participa, directament
o indirectament, en moltes
activitats que fan de l’escola
una gran família i de les quals
en són beneficiaris principals
els nostres fills i filles.

INFO
AMPA

Què fem?

Castanyada de l’escola
per a la Llar d’infants,
Infantil i Cicle inicial de
primària

Premis i concursos (concurs literari
de la revista, premis per Jocs Florals,
, concurs d’enigmes, concurs de la
portada de la Setmana de la Família,
concurs de Nadales...)

EXTRA
ESCOLARS

Organització Activitats
Extraescolars (Escola i Banda de
música, Futbol, Bàsquet, Pàdel,
Natació, Patinatge, Escacs i
Teatre)
Setmana de la
Família, amb diferents
participacions esportives,
inflables, mags, el ja
clàssic “Menjador de
la Por”, i l’àpat de
germanor.

Diumenge del Cap de
Setmana Solidari, amb
partidets de futbol i
bàsquet, exhibició de
judo i relleus de natació.

Cinema
en
família,
per gaudir tots junts de
pel·lícules per a totes les
edats

...i molt més!
En vols formar
part?

Col·laboració amb el Gran
Recapte del Banc dels Aliments

SOM AMPA MANYANET

