Què és l’AMPA?
Som un grup de mares i pares voluntaris que
participem i col·laborem en les activitats educatives
de la Llar d’Infants.

Ens donen una samarreta dels “Els
Escarlets” per dur-la a les
celebracions i les sortides.

Participen en la
preparació de la festa de
Nadal, Carnestoltes i Festa
de Final de Curs.

Ens subvencionen l’autocar
de les excursions. Al parc de
bombers(P2), a una casa de
colònies (P1,P2)…

Ens compren
material nou
per a la Llar.

L’AMPA
ajudarà el Tió a
portar els
regals?

I fan tallers i
xerrades
educatives.

Ens subvencionen part
del DVD de Final de
Curs i un pendrive amb
fotos nostres!

I un curs de piscina
pels nens i nenes
de P2!

I es fan càrrec dels
berenars de les festes que
es fan a la Llar.

També vetllem pel manteniment de les instal·lacions i equipaments, la
seguretat i la detecció de mancances dintre la Llar. I fem d’enllaç entre les
famílies i l’escola bressol. Aquests últims anys s’han aconseguit grans fites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Treure el barracó per fer un dormitori d’obra.
Espai per deixar el cotxet.
Millores en el pati.
Hem aconseguit un menú más equilibrat.
Instal.lació aire acondicionat a la Llar
Classes d’Anglès una vegada a la setmana a P1 i P2.

TOT AIXÒ, AMB UNA
QUOTA ÚNICA
DE 30€!

QUOTA DE L’AMPA PER FAMÍLIES:
➢ 1 fill/a a la Llar: 30 euros
➢ 2 fills/es a la Llar: 40 euros
➢ 3 fills/es a la Llar: 50 euros
En el preu està inclosa la samarreta de la Llar pels infants.

COM FER EL PAGAMENT A “LA CAIXA”?

1.A través de Línia Oberta mitjançant el codi d’entitat: 0505968
Passos a seguir:
- Transferències i traspassos
- Pagament a tercers
- Introduïr codi entitat 0505968

2. Si no

sou clients de La Caixa fer transferència al nº de compte: ES78
2100 8168 4023 0003 5090

Important!: Heu d’indicar les dades que us demanem:
- Nom i cognom de l’alumne/a
- Classe
- Curs

Per qualsevol cosa podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del
nostre correu electrònic ampaelsescarlets@gmail.com i/o qualsevol membre
de l’AMPA.

