SERVEIS QUE OFERIM
ESPAI MIGDIA - MENJADOR
Som una associació sense ànim de lucre formada per
les famílies de l’escola amb l’objec�u d’afavorir i
fomentar la seva par�cipació i col·laborar amb el
centre per generar dinàmiques de funcionament que
contribueixin a l’educació dels nostres infants.

TOTS
FEM AMPA,
TOTS
FEM ESCOLA

� Donem suport a les famílies per oferir serveis que
els ajudin a conciliar millor treball i la vida familiar.
� Promovem ac�vitats de formació vinculades a
l’educació dels nostres fills i filles que puguin ser
d’interès per les famílies
� Organitzem conjuntament amb l'escola ac�vitats
lúdiques i fes�ves per generar comunitat educa�va
� Promovem espais i ac�vitats educa�ves i lúdiques
entre les famílies fora de l’escola, entenent que el
projecte educa�u compar�t passa també per la
convivència i el temps lliure
� Acollim i informem a les famílies que cada curs
arriben a l'escola per fer més gran aquest projecte tan
engrescador.
� Col·laborem amb altres Ampes i en�tats del
nostre entorn per millorar la nostra ciutat.
L’AMPA supervisa l’ac�vitat del menjador, l’acollida
ma�nal i de tarda, organitza les extraescolars i casals,
ges�ona l’ac�vitat forma�va, organitza les festes i
sor�des, i està en contacte amb les en�tats de la
nostra ciutat.
Volem que compar�u amb nosaltres la il·lusió i la
confiança per contribuir a una escola pública i de
qualitat! Encara queda molta feina per fer i tenim
molts projectes al cap. Per con�nuar progressant, és
indispensable la vostra col·laboració.

L'horari de l'acollida al ma� és de 7:30h a 9:00h i de
16.30h a 18:00h a la tarda. Els alumnes podran u�litzar
aquest servei de forma fixa o eventual. En tot cas, les
famílies interessades en el servei, caldrà que omplin el
full d’inscripció i el facin arribar a l’AMPA.
ACOLLIDA MATÍ – de 7:30h a 9:00h 33€ /mes
de 8:30h a 9:00h 23€ / mes
ACOLLIDA TARDA – de 16.30h a 17:00h 23€ / mes
de 16:30h a 18:00h 41€/ mes
DIA EVENTUAL – 5€ / servei
EXTRAESCOLARS
La Comissió d'Extraescolars és l'equip que organitza les
ac�vitats extraescolars que es duen a terme a l’escola
fora d’horari escolar i vetlla perquè es desenvolupin
correctament i d’acord amb la filosofia de l’escola, fent
un acompanyament respectuós dels infants.
Podeu consultar el programa d’ac�vitats
d’extraescolars del curs 2019-2020
(www.ampabruguera.cat)
Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA també
poden par�cipar en les ac�vitats extraescolars, però
amb un pe�t suplement al preu de l’ac�vitat.
CASALS
La comissió de casals organitza i avalua les ac�vitats de
caràcter lúdic-educa�u que es realitzen durant els
períodes fes�us del Calendari Escolar, com ara les
vacances de Nadal, Setmana Santa, Juny (durant les

setmanes de l’horari intensiu i per Sant Joan) i
Setembre, per tal que les famílies puguin conciliar i
adequar la vida familiar i laboral.
Si per manca d’inscrits, durant algun període de
vacances no es pot organitzar el casal a l’escola,
sempre s’ofereix la possibilitat d’anar a un casal d’una
escola propera.

COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL
A l'AMPA tenim diferents equips de treball formats
per mares, pares i mestres. Cadascun d'ells treballa
en una àrea concreta. Són les comissions i els grups
de treball que s'ocupen dels diferents projectes que
estem duent a terme.
o JUNTA DIRECTIVA
o COMISSIONS:
� Menjador: menjador.bruguera@gmail.com
� Acollida: ampabruguera@gmail.com
� Extraescolars:
extraescolars.ampabruguera@gmail.com
� Casals: brugueracasals@gmail.com
� Disseny i Cartelleria
� Dinamització i sor�des
� Material escolar
� Escola de mares i pares:
ampabruguera.emp@gmail.com
o PROJECTES:
� Coral
� Projecte de música
� Projecte Hort
� Projecte cultura tradicional i llengua
� Projecte ludoteca (en procés de construcció)
o COMISSIONS MIXTES ESCOLA-AMPA
� Projecte Pa�

La comissió de menjador està formada per pares i
mares de l’Ampa que organitzen el temps de migdia a
l'escola. La comissió par�cipa en la ges�ó del menjador,
fa un control dels menús i un seguiment del
monitoratge.
Entenem el servei de migdia com un espai educa�u
emmarcat dins el projecte d'Educació a temps complet,
d'acord amb els criteris pedagògics que marca l'escola.
La Comissió fa el seguiment del contracte amb
l'empresa Espais i treballa per fer propostes de millora
en l'estona del menjador, del temps de lleure i de
descans.
Treballem la ideal del menjador i del menjar com un
espai educa�u, on es treballen els hàbits d'higiene i
saludables, la socialització, la dieta equilibrada i variada.
El servei de migdia-menjador es pot u�litzar de forma
fixa o eventual. En tot cas, cal omplir el formulari
d’inscripció i fer-lo arribar a l’AMPA.
El cost d’aquest servei és de 6,20€/dia pels alumnes
fixes, 6,80€/dia pels comensals esporàdics i 5,70€/dia
pels alumnes socis i sòcies de l’Ampa.
ACOLLIDA
Amb l'objec�u de donar suport als pares i mares per
conciliar millor la vida laboral i la família, la Comissió
d'Acollida ges�ona i coordina els serveis d'acollida de
ma� i de tarda per a aquelles famílies que n'han de fer
ús.

Com pots col·laborar amb l’AMPA?
� Aporta idees i suggeriments a les reunions i
assemblees que es celebren.
� Par�cipa en alguna de les comissions. Si no existeix la
comissió a la que t’apuntaries, pots proposar de crearla.
� Fes-te voluntari/a en les ac�vitats puntuals

Com fer-se soci
Per fer-se soci cal omplir el formulari d’inscripció. La
quota anual és de 50€ per família i es renova
automà�cament el mes de juliol a excepció que la
família no�fiqui el contrari.
Les famílies associades tenen un seguit d’avantatges:
� Assegurança d’accidents per a totes les ac�vitats
organitzades per l’AMPA.
� Descompte del 10% en la quota fixa del menjador.
� Accés a les extraescolars i al servei d’acollida.
� Reducció del preu en casals organitzats per l’AMPA.
� Material gratuït (agenda / paquet de folis).
L’AMPA està oberta a la par�cipació i col·laboració de
totes les famílies de l’escola.

ampabruguera@gmail.com
www.ampabruguera.cat

