
AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)

L’objectiu de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’escola perquè el projecte educatiu esdevingui una realitat 
compartida i viscuda en el dia a dia.
Col·laborem en les activitats educatives del Centre, tot cooperant en l’elaboració de directrius per a la programació 
d’activitats complementàries, extraescolars i de serveis, amb l’objectiu d’obtenir una millor formació dels alumnes.

Funcionem per comissions i això permet que cada família s’impliqui d’alguna manera, ja sigui de forma regular o bé en 
accions puntuals, segons les possibilitats.

Projectes

- Projecte 3.0:  millorar la tecnologia      
a l’escola: 

Compra de 36 portàtils
Compra de tablets 

- Xamfrà Calàbria- Sepúlveda
- Adequació nou pati de l’escola- cicle 

inicial
- Equipació de sò del teatre
- Compra de pissarres digitals
- Projecte de reutilització i 

socialització de llibres
- -Menjador: millora dels menús i pic-

nics
Compres i projectes fets amb 

l’aportació i col·laboració de les 
famílies

Festes / Activitats

- Col·laboració amb Naïfar en activitats  
Extraescolars

- Bastoners a la festa major del barri: 
l’Ampa col·labora amb els vestits i 
bastons

- Visita dels patges Reials i recollida de 
cartes + berenar

- Festa de Carnestoltes: Rua i berenar
- Festa de Sant Jordi: recollida de          
llibres, paradeta amb llibres i roses
- Festa Final de Curs: activitats ,jocs i 

berenar
- Festa graduació de 6è: aportació 

econòmica

Comunicació

Nou blog on trobareu tota la 
informació

https://ampamasepulveda.wordpress.com/

https://ampamasepulveda.wordpress.com/



https://ampamasepulveda.wordpress.com/



Novetat ! Sortida Esquí 2019

El joc, la vida en grup, la convivència en un espai diferent a l’habitual, fan 
possible l’aprenentatge i l’adquisició de valors, actituds i hàbits.

Volem:

- Educar en l’ambient de convivència.
- Promoure el coneixement.
- Millorar i aprendre l’esquí tot gaudint de la pràctica de 

l’esport.Organitzat per l’ AMPA amb 
la col·laboració de NAÏFAR



✓ Propera convocatòria per les Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA.
✓ TOTS podeu participar . Necessitem noves cares, noves idees i nou relleu a l’AMPA

✓ Si vols ser membre de la Junta de l’AMPA del col·legi només tens que enviar-nos un Mail 
a ampa.masepulveda@gmail.com amb les teves dades de contacte.

Vacants de la Junta cobertes    
60%

https://ampamasepulveda.wordpress.com/

“QUE SONI LA TEVA VEU”


