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L’AMPA cobra tres quotes a l’any per alumne (una per trimestre escolar).
Les famílies que tenen 3 fills matriculats a l’escola no paguen el rebut del tercer fill.

És una associació sense ànim de lucre, que col·labora de forma activa i 
participativa, organitzant i recolzant moltes activitats en les quals intervenen, 
nens i nenes, pares i mares, i l’escola.

· ÀREA ESPORTIVA · ÀREA CULTURAL · ÀREA SOCIAL ·
· INVERSIÓ · EDUCACIÓ · ORFANDESA ·

· ORFENESA ·
L’AMPA gestiona una pòlissa d’orfandat voluntària, a la que et pots acollir per 
ser membre, amb vigència des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de cada curs 
escolar. El pagament d’aquesta pòlissa és d’una única quota, entre 16 i 18 € 
aproximadament, per alumne.

TOTS SOM AMPA!!
Una figura molt important per a l’AMPA són els pares i mares col·laboradors que 
fan possible que moltes d’aquestes activitats es puguin dur a terme.
Si voleu formar-hi part, podeu contactar amb nosaltres al nostre correu que està 
disponible, també, per a qualsevol consulta.
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· BICICLETADA ·
Un altre dia per estar en família i amb els companys del col·legi és el dia de la “bicicletada”, 
on l’esmorzar i la beguda van a càrrec de l’AMPA, però l’esforç a càrrec de vosaltres.
I per recompensar l’esforç l’AMPA us obsequia amb un detall.

· Ser de l’AMPA dona dret a DESCOMPTES ·
Part dels ingressos de l’AMPA es destinen a subvencionar parcialment determinades activi-
tats i material, perquè pugueu gaudir de DESCOMPTES en el material escolar obligatori per 
a les famílies i DESCOMPTES a la matrícula de l’esportiva, entre d’altres.

També realitza aportacions per a millores a l’escola: com material tecnològic, llibres per a 
la biblioteca o instruments musicals. Col·laboracions per a la festa del Tió i Nadal, dia de la 
Pau, setmana de la Família, teatre, setmana cultural, cros, esmorzar solidari, la banda-cobla 
de música, apadrinaments, l’hort, etc.

A més a més, també realitza aportacions econòmiques en alguns esdeveniments i sortides 
escolars com ara les graduacions de P5, 6è d’EP i 4t d’ESO, sortida a la neu del Cicle Superior 
de Primària, Crèdits de Síntesi de 1r, 2n i 3r de Secundària, viatge de final d’etapa de 4t d’ESO, 
Colònies d’Infantil, C. Inicial i C. Mitjà, trobada escoles “manyanetianes”, etc.

· REVETLLA ·
És l’activitat més esperada de l’any per tal 
d’acomiadar el curs que deixem enrere. 
L’AMPA organitza i prepara una nit on pa-
res i fills sopen, gaudeixen de la música, dels 
companys i ballen fins que el cos aguanta 
(disposem de guarderia i barra bar perquè 
no us falti res).

· CASTANYADA ·
És una de les activitats que organitza l’AM-
PA. Compra, prepara i cou les castanyes 
perquè els nens i nenes puguin gaudir de la 
visita de l’estimada Sra. Maria Castanyera. 
També, col·labora regalant uns quants kg de 
castanyes, perquè els alumnes de 4t d’ESO 
les puguin vendre per recaptar diners per al 
viatge de final de curs.

· CALÇOTADA ·
I parlant de gaudir, l’AMPA organitza un dia 
on tota la família pot gaudir juntament amb 
els seus companys del col·legi en un dinar 
on els calçots i el vi són aportats per l’AMPA.


