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Qui és l’AMPA? 

 
És l’òrgan de representació de les 
famílies amb l’Escola. 
 
L´òrgan de decisió de l´AMPA és la junta, 
formada per: *Un/a president/a, *Un/a 
tresorer/a, *Un/a secretari/a  i els Vocals. 
Tots els seus membres col·laboren 
desinteressadament i de forma voluntària. 
 

Que fa l’AMPA? 

L´AMPA col·labora  amb l’escola a les 
diferents activitats, festes i proporciona al 
centre el material  necessari per aquestes. 

 

Participem, entre d’altres coses 
 

● En l'elaboració del projecte educatiu de 
l'escola. 

● Mantenim estret contacte amb direcció  
i el professorat. 

● Intercanviem idees i experiències i 
busquem junts solucions als problemes 
que es plantegin, tant els referents als 
nostres fills com al centre en general. 

 
Gestionem 
 

● Distribució dels llibres per als Socis, 
juntament amb el 50% de  descompte de 
l'Ajuntament.  

● Acollides, servei de menjador  i 
permanències  

● Activitats Extraescolars: Anglès, 
Zumba, Música, Robótica, Futsal, 
Taekwondo, Hip-Hop, Vull ser Youtuber, 
Master Chef, Scape Room i Patinatge. 

● Assegurança FAPAC per a les 
famílies que col·laboren  
d’acompanyants a les sortides 
municipals 

● Descomptes als SOCIS a comerços 
d’Abrera adherits 

● Punt de venda del xandall de 
l’Escola. 

 
Organitzem amb la participació de 
les famílies 
 

● Tió 
● Patges Reials 
● La Castanyada 
● Orles de P5 i 6è 
● Jornada Portes Obertes d’Extraescolars 
● Orxatada de la Festa Major 
● Jocs Florals  
● St. Jordi 
● Sopar de Germanor 

 
 
 
Com podeu col·laborar les famílies? 
 

● Participant activament amb la 
JUNTA de l’AMPA 

● Acudint a les reunions que us 
convoquem per compartir i debatre les 
vostres inquietuds 

● Participant voluntàriament a les 
activitats i sortides que organitza el 
centre i l’AMPA 

● Participant com a Delegats/des 
de classe 

● Participant com a membres del 
Consell Escolar 
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FES-TE SOCI 
15€  per família a l’any 
 
Els ingressos de l’AMPA són, en primer lloc, 
les quotes de socis de les famílies i les 
subvencions per part de l’Ajuntament. 
 

La destinació i utilització d’aquests fons es 
realitzen segons les necessitats, criteris i 
objectius que l’escola tingui cada curs 
escolar, sempre amb l’acord majoritari de la 
Junta de l’AMPA i, en determinats casos, 
prèvia consulta amb l’Equip Directiu i el 
Consell Escolar del Centre. 
 
 
És necessari ser soci de l’AMPA per: 
- Poder comprar els llibres a l’escola 
- Deixar els vostres fills/es a les acollides o 

permanències 
- Realitzar Activitats Extraescolars  

 
 
 
AMPA ERNEST LLUCH 
ABRERA 
www.ampaernestlluchabrera.es 

 
Per contactar amb nosaltres: 
  

ampaernestlluchabrera@gmail.com 
Passeig de l´Estació, 15 
08630 ABRERA(Barcelona) 
 
Tel. permanències  644 820 084 
(Silvia) 

 

 

 

          

 

           

 

 

BON ESTIU !! 

 

      

 

        Amb la col·laboració i el suport de: 

                          

 

 

 

 


