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Benvinguts! 

 

Des de l'AMPA de l'ESCOLA MOGENT us volem donar la benvinguda i animar-vos a conèixer tot el 

que fem per a l'escola i pels nens. Entreu a www.ampamogent.cat o seguiu-nos a Facebook, 

Instagram o Telegram per estar informats. 

L'AMPA és una part important de l'escola. Gestiona, finança i promou una sèrie d’activitats i 

accions per a contribuir a la millora de la qualitat del centre tant pel que fa al projecte d’escola 

com a les instal·lacions i que repercuteixen en tots els alumnes. Entre d’altres, coordina el servei 

de menjador i acollida, tramita les subvencions amb l'ajuntament, col·labora en diverses festes, 

organitza les activitats extraescolars, inverteix en material per l'escola (ordinadors, pissarres 

digitals, material esportiu,...), distribueix la roba esportiva... 

És per això que el suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més 

sòlida i participativa. 

 

Us convidem a participar, tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola i 

conèixer de prop què fan els nostres fills i filles: entre tots ho fem possible 

 

L’import de la quota de soci és de 36 € i es renova anualment. 

Si sou socis de l'AMPA, podeu apuntar els vostres fills i filles a les diferents activitats 

extraescolars que proposem per al curs vinent. Les inscripcions a les activitats extraescolars 

s'inicien aquest mes de juny i finalitzen a finals de setembre. 
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Per estar informats afegiu-vos al grup de WhatsApp a través del QR que trobareu a 

continuació. És un grup purament informatiu on rebreu la proposta d’activitats extraescolars i 

les instruccions per comprar la roba esportiva de l’escola. Al setembre us enviarem els links 

per afegir-vos al grup classe que us correspongui un cop l’escola els hagi definit. 

 

 

Durant el curs escolar, fem reunions mensuals on podeu participar per aportar noves idees, 

projectes, iniciatives, formar part d’alguna de les comissions, col·laborar puntualment en els 

actes festius, assistir a les assemblees anuals…, sempre en la mesura de la disponibilitat de 

cadascú. 

Per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al 722 61 68 99 

(Trucades i WhatsApp). 

 

No us ho penseu! Fem escola, fem família, fem poble! 

Bon curs!!! 


