
QUI SOM? 

A som una associació sense afany de lucre formada per pares i mares d’alumnes del 

centre amb una missió: contribuir en la millora de la nostra escola col·laborant de 

forma activa i dialogant amb la comunitat educativa promovent-ne la participació de 

totes les famílies. Creiem amb una escola inclusiva, equitativa i democràtica on les 

famílies puguem  participar activament en l’educació dels nostres infants. 

QUÈ FEM? 

 Actuem d’interlocutors entre les famílies i l’escola. 

 Canalitzem la veu de les famílies en la comunitat educativa col·laborant-hi amb entesa. 

 Administrem i gestionem els recursos que entre tots els associats aportem per organit-

zar activitats i serveis  com: activitats extraescolars, servei d’acollida, casalets i 

casal d’estiu, l’espai famílies i educació... 

 Col·laborem amb projectes educatius en horaris lectius com la biblioteca, l’hort o el pati  

 Participem i domen suport en esdeveniments i festes de l’escola com la Castanyada, la 

Diada de Santa Cecília, la Fira de Santa Llúcia, Carnaval o el sopar de germanor. 

 Formem part i participem del Consell Escolar i del Consell Escolar Municipal. 

FEU-VOS SOCIS!! 
Si esteu interessats en participar activament en el procés educatiu dels vostres in-

fants, us convidem a fer-vos socis i sòcies i a col·laborar amb l’AMPA. 

 

COM PARTICIPAR? 
 Fent-vos socis i sòcies. 

 Assistint a les trobades mensuals a l’espai de l’AMPA l’últim dimecres de cada mes, a 

les 21h. 

 Per telèfon, correu electrònic o venint-nos a veure a les hores d’oficina. 



ENS TROBAREU A:  

l’espai AMPA, al  darrera l’edifici de primària (c. Ramon Llull, 7) 

 

EL NOSTRE HORARI ÉS: 

Dilluns i dimecres de 16.30 a 17h i hores concertades 

 

CONTACTA’NS: 

Tel: 610 017 760 (WhatsApp) | info.ampagranes@gmail.com   

 

VISITA LA NOSTRA WEB: 

www.ampagranes.com 

Segueix les activitats de l’AMPA al Facebook! 

Hola famílies! 

Us saludem des de l’AMPA de l’escola. 

Amb aquest tríptic us volem informar de qui som, què fem, on som i sobretot, convidar-

vos a  formar part d’aquest grup de pares i mares que treballem plegats amb i per  

l’escola! 

L’AMPA la formem tots i totes i els nostres fills se’n beneficien! 

Feu-vos-hi presents!  


