
QUÈ ÉS L’AMPA?
És l’associació voluntària de pares i mares d’alumnes, que participa i col·labora 
amb l’escola i vetlla pel seu bon funcionament. 

QUÈ FEM A L’AMPA?
Fem d’intermediaris entre les inquietuds de les famílies, l’entitat Xino-Xano (qui 
ens fa el servei de menjador i les extraescolars), i entre les famílies i l’escola. 
Coordinem, gestionem i oferim serveis i recolzament tan a la comunitat escolar 
com a les famílies que ho necessiten.

QUÈ FEM ACTUALMENT?
Facilitem la samarreta de l’escola gratuïtament a tots els associats

Organitzem activitats lúdico-festives a l’escola com ara les festes de Nadal, 
Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi, fi de curs... Tot allò que s’hi recapta ser-
veix pel finançament de l’AMPA i per possibles eventualitats que pugui haver-hi.

També participem a la Rua de Carnestoltes del barri així com al Mercat Solidari 
que se celebra el mes de maig...

DARRERES NOTÍCIES

Des de fa uns quants dies, disposem de pàgina web pròpia: 
http://ampamiralletes.wordpress.com

Entreu-hi i aporteu tot allò que considereu!

També podeu aportar el munt d’idees que segur que teniu al cap al nostre co-
rreu electrònic:
ampa.miralletes@gmail.com

PENSEU QUE L’AMPA ÉS DE TOTS I QUE TOT ALLÒ QUE CONSIDEREU 
SERÀ ESCOLTAT I TINGUT EN COMPTE PER PROPERES OCASIONS!

HI POTS COL·LABORAR?
Com podeu imaginar, quantes més famílies col·laboren amb l’AMPA, es poden 
fer més coses sense que sigui necessari invertir-hi molt de temps.

Tots els pares i mares poden aportar idees, fer propostes, de manera con-
tinuada o puntual, i aconseguir que l’escola reflecteixi de forma real la seva 
diversitat. Considerem que el coneixement i la formació dels pares i mares pot 
revertir en favor de l’escola i dels nostres fills.

Totes les famílies, a través d’una petita quota anual que s’abona a principi de 
curs, en són sòcies i es beneficiaran dels seus serveis. 

Anima’t! Ens agradaria molt comptar amb un grup més nombrós de pares i 
mares que aportin idees i donin un cop de mà a l’AMPA.

BENVINGUTS A LA PRIMERA EDICIÓ DEL BUTLLETÍ 
DE L’AMPA DE L’ESCOLA MIRALLETES! 

PER SER UN PRIMER BUTLLETÍ US FAREM UNA PINZELLADA 
DE QUI SOM I QUÈ FEM... 

A PARTIR D’AQUÍ, US MANTINDREM INFORMATS TRIMESTRALMENT DE TOT 
EL QUÈ VAGI PASSANT

Participa!
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