
Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

L’AMPA ÉS EL NEXE D’UNIÓ ENTRE L’ESCOLA I LES 
FAMÍLIES, I EL MOTOR QUE PROPICIA LA 

PARTICIPACIÓ DELS PARES.

Les vies de col·laboració dels pares i mares amb 
l’Associació i amb l’escola són varies, destacant la 

possibilitat d’exercir les funcions de delegat o 
sotsdelegat de curs, així com de representant de 

delegats, i participant activament en les seves 
Comissions

COL·LABORA AMB L’AMPA

ETS DISSENYADOR/A GRÀFIC?

T’agradaria formar part del nou projecte 
informatiu de l’AMPA? Envia’ns un mail i 
t’informarem. Escriu-nos a 
ampabonanova@lasalle.cat

BUTLLETÍ BONA NOVA

T’agrada el món del periodisme, filología, 
edició editorial...?
Envia un mail a  ampabonanova@lasalle.cat i 
t’informarem de com pots participar a la 
revista trimestral de l’AMPA. 

CORAL DE PARES

Cantes a tothora i a tot arreu? 
Apunta’t a la coral de pares de l’escola.
Envia’ns un mail a ampabonanova@lasalle.cat
i canta amb nosaltres!

VOLUNTARIAT: FINESTRA OBERTA

Trucant al 93 254 09 50 demanant per Finestra 
Oberta, de dilluns a divendres, d´11 a 13 h.
O bé a la pàgina web del col·legi   , bloc de 
l’Ampa o busca’ns al Facebook!!
finestraoberta@bonanova.lasalle.cat 

Envia’ns un correu Indicant on t'agradaria participar



APUNTA’T A LES NOSTRES COMISSIONS

ANIMA'T I FORMA PART ACTIVA DE LES COMISSIONS DE L'AMPA

Envia un email a ampabonanova@lasalle.cat  indicant a on t’agradaria participar.

CULTURA

Organitza esdeveniments d’àmbit cultural:
• Activitats de Nadal: Representació dels “Pastorets”, 
exposició de pessebres, muntatge del pessebre a la recepció 
de l’escola.
• Jornades culturals: concurs de pintura ràpida, dibuix i 
literari,  mercat del Llibre...
• Visites Culturals a llocs d’interès del nostre ric entorn.
• Certamen de lectura en veu alta

ESCOLA ACTIVA DE PARES I FEAC*

Organitza i promou activitats de formació adreçades als 
pares i mares sobre temes d’interès i actualitat, bàsicament 
mitjançant l’organització de conferències i tallers amb ponents 
de prestigi. 
Orientades a afavorir l’educació familiar i la relació 
família-escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.

*Família Escola Acció Compartida

FINESTRA OBERTA

Finestra Oberta és una escola de voluntariat que està sota el 
paraigües de la Pastoral del col·legi, on es promouen valors i 
accions diverses de solidaritat amb participació de Germans, 
professors, pares, mares, alumnes, antics alumnes i altres 
persones que ho desitgen.

Més informació a  finestraoberta@bonanova.lasalle.cat 

BUTLLETÍ BONA NOVA

L’AMPA  col·labora en la redacció i edició del Butlletí Bona Nova, 
revista trimestral del col·legi. La participació i col·laboració de la 
Comunitat Educativa, alumnes, mares i pares és fonamental 
per fer que aquesta publicació institucional sigui d’interès per a 
tothom i reculli els aspectes significatius del dia a dia de 
l’escola i de la seva organització.

CONVIVÈNCIES LA SALLE

Organitza les Convivències, la festa major del Col·legi! Un 
esdeveniment que propicia la trobada de les famílies en un 
entorn lúdic festiu. Es celebren el segon cap de setmana de 
maig, i fomenten la convivència entre famílies, amics, 
companys i escola. Estimula la participació dels pares i 
desenvolupa en els alumnes l’esperit de col·laboració. Els 
beneficis són destinats íntegrament a Proide i Finestra Oberta.

PROIDE

La Fundació PROIDE (Promoció i Desenvolupament) és una ONG 
nascuda al 1992 que forma part de les escoles de La Salle 
Catalunya i que treballa per guanyar quotes de justícia social a 
través de l’educació de qualitat per a tothom.

Més informació a www.fundacioproide.org


