
 Activitats Curs 2008/2009  
 

 

Servei d’acollida matinal 
Horari: De 8-9 del matí 
Alumnes de P3 a 3er 
Preu activitat: 16 euros al mes 

 

De setembre a juny, obrim l’escola a les 8 del matí per tal que 

els pares i mares que treballen puguin acompanyar els seus fills 

i filles al centre abans de l’inici de les classes. Els nens i nenes, 

acompanyats pel monitor/a, esmorzen, es renten les dents i fan 

una petita activitat de lleure, i a les 9 h s’incorporen a la classe.  

 

Servei d’acollida de tardes 
Horari: De 17-18 de la tarda  
Alumnes de P3 a 3er 
Preu activitat: 21 euros 
 

 

De setembre a maig, oferim un espai d’acollida i lleure als nens 

i nenes de 3 a 7 anys, totes les tardes de dilluns a divendres, 

des de les 17 hores a les 18 hores. Els nens i nenes, 

acompanyats pel monitor/a, berenen i fan una activitat de lleure, 

programada segons les seves necessitats i interessos. 

 

Sortides i visites culturals 
amb famílies 

 

Per tal de gaudir d’activitats culturals i d’oci amb família, 

organitzem visites i sortides de cap de setmana a diferents 

espais d’interès (Museu Marítim, Caixa Fórum, Parc de 

Collserola,...) 

 

Xerrades per a famílies 

 

 

Per tal de formar-nos i informar-nos sobre temàtiques que ens 

interessen o preocupen com a mares i pares, organitzem 

xerrades-col·loqui amb especialistes de l’àmbit tractat.  

 
Festa AMPA final de Curs 

 

Per tal d’acomiadar el curs escolar, i oferir un espai festiu, 

d’intercanvi i convivència, organitzem una gran festa per pares, 

mares, alumnes i professorat, amb actuacions musicals, tallers i 

un gran dinar popular.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I com no podia ser d’una altra manera, participem activament en la 

millora de l’educació dels nostres fills i filles, fomentant la implicació 

dels pares i mares en la composició del nou Consell Escolar, 

plantejant propostes a l’equip directiu del centre i fent arribar les 

demandes que creiem necessàries a l’administració, com la 

reducció de la ràtio a les nostres aules per a una millor atenció de 

les necessitats educatives dels nens i nenes. 


