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 Servei d’acollida matinal 
 
D’octubre a maig el servei d’acollida de matins ha 

ates 15 nens i nenes de la nostra escola, facilitant 

als seus pares i mares la conciliació de la vida 

laboral i familiar. Els nens i nenes han pogut gaudir 

d’un espai d’acollida al seu mateix centre, a l’hora 

que desenvolupaven senzilles activitats de lleure i 

reforçaven els seus hàbits higiènics i alimentaris. 

 

 
 
 

 Servei d’acollida de tardes 
 
Durant les tardes d’octubre a maig, els nens i 

nenes del servei d’acollida han fet tot tipus 

d’activitats: tallers de manualitats; jocs i 

dinàmiques al pati; ludoteca; lectura de 

contes; jocs de taula;... una gran diversitat 

d’activitats en un espai adequat i acollidor, on 

es diverteixen, aprenen i fan nous amics. 

 

 

 

 Xocolatada de Nadal 
 
Per tal d’acomiadar el primer trimestre i donar 

una benvinguda dolça a les vacances de 

Nadal, preparem una gran xocolatada per a 

tots els alumnes de l’escola. 

 

 

 

 

 



 Casal de Nadal 
 
 

Durant les vacances escolars de Nadal l’activitat de 

l’AMPA no s’atura: obrim l’escola i oferim Casal per als 

nens i nenes de 3 a 7 anys, des de les 9 del matí a les 

4 de la tarda.  

 

El centre d’interès, com no podia ser d’una altra 

manera, la màgia del Nadal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Casal de Juny 
 

Amb el mes de juny arriba la jornada intensiva pels nostres 

fills i filles. És per això, que el servei d’acollida de tardes 

amplia els seus horaris dues hores més, obrint de les dues 

a les cinc de la tarda. 

Amb l’arribada de la calor, complementem els nostres 

tallers i jocs amb activitats més refrescants on l’aigua n’és 

la protagonista! 

 
 
 

 Festa Final AMPA  
 
Per tal d’acomiadar-nos del curs escolar, i oferir un espai festiu, d’intercanvi i convivència, 

organitzem una gran festa per pares, mares, alumnes i personal docent. A la festa d’enguany 

assisteixen prop de dues-centes persones que poden gaudir de cinc grans activitats: l’actuació 

de la orquestra de l’Escola de Músics i de la coral de la nostra escola; un taller de manualitats 

per als més petits; un espai de ludoteca per tots els nens i nenes que assisteixen a la festa; i 

finalment, un gran dinar popular, amb les aportacions culinàries d’un grapat de famílies. 


