
Tots som AMPA 
 

 Totes les famílies som membres de l’AMPA per-

què socialitzem totes les despeses.  

 

 Donar suport i assistència a les famílies, mestres 

i alumnes en tot el que afecta a l’educació dels 

infants. 

 

 Promoure la participació i representació de les 

famílies en les activitats del centre. Tenim un 

representant al Consell Escolar. 

 

 Escola inclusiva: donar suport i ajuda a aquells  

infants que ho requereixin.  

    “Cap infant fora de joc”. 

 

AMPA ESCOLA LAVÍNIA 

Fígols, 20—08028 Barcelona 

93 491 39 88 

ampalavinia@gmail.com 

ampalavinia.cat 

 

Tota la informació sobre el funcionament de l’AMPA la 

podeu trobar al document Tal Com Som 

 

TOTS SOM  

ESCOLA 



General 
L’AMPA aporta el material necessari per al treball 

diari de cada infant. Amb la quota mensual es co-

breixen les següents despeses: 

 

Material escolar, de manera que els alumnes 

pràcticament no han de portar gens de material 

per al funcionament de l’Escola. 

Sortides i excursions, d’acord amb el pla aprovat 

en el Consell Escolar, així com les festes tradicio-

nals que se celebren (Castanyada, Santa Cecília, 

Tió, Sant Jordi...) 

Llibres. L’Escola fa anys que va optar per la reuti-

lització de llibres. A final de curs es revisen els lli-

bres i es compren tant els que s’han fet malbé com 

els quaderns d’exercicis. També s’hi inclouen els 

llibres de lectura obligatoris. 

Especialista de plàstica, que col·labora amb el 

claustre de mestres. 

Col·laboració en la Revista de l’escola. 

 

Menjador 
De 12:00h a 14:00h 

Cuina i cuinera en el centre, cuina ecològica i de 

proximitat. 

Organització de l’espai de lleure del migdia. 

Acollida 
De 7:30h a 8:30h i de 16:30h a 17:30h 

Amb la possibilitat de deixar o recollir els nens       

lliurement dins de l’horari. 

 

Activitats                  
extraescolars 
A partir de les 15:30h 

Piscina per a tots els cursos 

Hi accedeixen a peu acompanyats de monitors.  

Tallers/Ludoteca tots els dies i per als alumnes de 

P3 a 3r  

Multiesports per als alumnes de P4 a 2n 

Taller d’expressió per als alumnes de P4 a P5 

Patinatge a partir de P5 Per als més grans i amb 

més nivell, realitzen Hoquei sobre patins. 

Música a partir de P5 

Escacs a partir de P5 

Teatre a partir de 1r  

Futbol/bàsquet combinat per als alumnes de 1r i 

2n . Iniciació a aquests dos esports. 

Instruments a partir de 2n 

Futbol Sala a partir de 3r 

Bàsquet a partir de 3r 

Aula d’Estudi tots els dies i per alumnes de 4t a 6è 

Tecnologia Creativa a partir de P5 

Altres 
activitats 
 

Casals (juny, juliol i setembre) 

Activitats per als adults: 

Xerrades per a les famílies 

(xerrades al voltant d’un tema d’interès)  

Teatre-Lapsus teatre 

Coral Lavínia 

Festa de benvinguda a les famílies de P3 (octubre-

novembre) 

Participació a la Rua de Carnestoltes de Les Corts 

Festa comiat als alumnes de 6è (juny) 

Festa Solidària de primavera i tardor 

Venda de llibres de segona mà per Sant Jordi  

Jornades Esportives 

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Lavínia 

col·labora completant les  tasques educatives del 

centre en les línies següents: 

Per ajudar a gestionar totes aquestes activitats, 

l’AMPA té contractada una persona que és la      

responsable de les tasques administratives, de   

coordinació de les activitats i les extraescolars. 


