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AMPA DE LA LLAR D’INFANTS GÍNJOLS I DEL PARVULARI D'EN BAS 

Som una associació sense ànim de lucre formada per famílies de la Llar d’infants Gínjols 
i del Parvulari d'en Bas. 

Què fem? 

El nostre gran objectiu és col·laborar amb les educadores i mestres de la llar d’infants i 
del parvulari per tal d'ajudar i aportar com a associació tot allò que pot millorar l’estada 
dels nostres fills/es en els dos centres. Ens reunim el primer dimarts de cada mes i 
periòdicament amb els dos centres. 

TASQUES QUE REALITZEM 

A tots dos centres: 

a. Col·laborar en les festes dels dos centres fent aportacions materials  i 
d'organització. 

b. Reunir-nos amb l'Ajuntament per tal de fer demandes sobre les necessitats 
dels dos centres. 

c. Fer aportacions als dos centres comprant material de manera consensuada 
amb les mestres.  

d. Formar part del Consell Escolar 

Específiques al Parvulari: 

e. Supervisar el menjador del parvulari i seguiment del protocol d’actuació dins 
del menjador per tal que els nostres fills/es tinguin una major autonomia en 
diferents aspectes; hàbits d’alimentació i higiene i normes de comportament. 

f. Gestionar els ajuts geogràfics i socials que es concedeixen des del Consell 
Comarcal de la Garrotxa com les ajudes pel menjador escolar. 

g. Gestionar les activitats extraescolars que es duen a terme dins del mateix 
centre fora l’horari escolar (multiesport, música i anglès). 

QUOTA ANUAL DE L'AMPA: 30€ 
La quota es paga per alumne/a, en el cas de ser 3 o més germans alumnes de la Llar o 
del Parvulari només en pagaran 2. Pels alumnes que s’incorporin a la Llar a partir del 
mes de gener la quota serà de 20€. 
 
Per qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint a  
ampabas.llariparvulari@gmail.com 
Perquè tot això sigui possible necessitem la teva col·laboració!  
Vine a les reunions de l’AMPA que tenen lloc el primer dimarts de cada mes al 
a les 9 del vespre (combinem reunions presencials i online).  
 
T’hi esperem !!! 
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