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CURSOS

PLUJA

Evolució Projectes i activitats AMPA JM BADALONA

ACTIVITATS

Festa Castanyera a partir de les 17:00 amb taller de panellets

Activitat prevista 
sense asignació 
pressupostària i amb 
incertessa de 

Activitat complertada

ANUL·LADA 
PER MANCA 
DE 

Festa Castanyera a partir de les 17:00

Taller de panellets per a Associats

Festa Castanyera a partir de les 17:00

ANUL·LADA

Trobada amb els patjes reials Piruletes per a tots els alumnes el dia que arriben els carters reials al 
nadal

Loteria

Celebració de Sant Jordi. Artivitat coorganitzada consistent en la intrepretació de la llegenda de Sant 
Jordi amb titelles pels alumnes d'infantil i primària. Bescanvi de llibres.

Carnestoltes, amb berenar per als alumnes (xocolatada), animació i vigilància de seguretat

Taller de Educació Emocional per a tots els alumnes de l'escola

Taller Técniques d'estudi per a alumnes a partir de 3rt de primària fins a 4rt ESO

Activitat recaptació fons  Hospital Sant Joan de Dèu mitjançant Masterclass Zumba amb el CEM SISTRELLS

Xocolatada Solidària CÀNCER INFANTIL pro- Hospital Sant Joan de Dèu

 Dia de la familia: Activitat lúdiques per tothom. Per nens d'infantil primària i ESO, hi havien inflables de 
diferents mesures. Circuits de cotxes, Karaoke, lloguer de taules per a sopar, i ball amb dj.

Xerrada, adreçada especialment per a pares i mares d'educació primària: Ser feliços per ser millors pares.

Coorganització amb l’escola del muntatge del pessebre vivent del cicle d’infantil.

5 sessions de xerrades xerrada del taller de pares impartit per el centre CYM de Badalona. 

Taller per a tots els alumnes des de 1er primària fins 4rt ESO de PREVENCIÓ ASSETJAMENT ESCOLAR 
a càrrec del centre de Psicopedagogia CIM

Taller per a tots els alumnes des de 5é Primària fins 4rt ESO PREVENCIÓ VIOLÈNCIA GÈNERE-
IGUALTAT DE GÈNERE a càrrec del centre de Psicopedagogia CIM

Xerrada per a pares violència de gènere a l'adolescència

Xerrades a càrrec d'una dietista per a una dieta sana a les diferents fases del creixement

Xerrada per a pares economia domèstica "apren a estalviar"

Xerrada per a pares, xarxes socials i perills per als nens

Trobada amb els patjes reials i la preparació de regals primària i ESO

Sortida familiar: excursió a la neu. Anul·lada per manca no cobrir les places d'un autocar

 Xerrada Adreçada principalment a pares i mares educació infantil. Que no pateixi o que no creixi.

Sortida familiar: excursió a la neu. Estada tot el dia a l'estació d'esquí de la Molina 2 autocars

Carnestoltes, amb berenar per als alumnes (xocolatada), animació i vigilància de seguretat i concurs de 
disfreses de pares i mares

Sant Jordi no es va celebrar per ser festiu

Castanyes sense torrar per a tots els alumnes

Castanyes torrades per a tots els alumnes

Trobada amb el pare noel i la preparació de regals primària i ESO

mobiliari-joguines pati per a infantil regals de Nadal

Pintura de jocs al pati de perimer cicle de primària

Xerrades de formació als pares en creixement psicològic fills diferents etapes 

No hi ha 
demanda

PENDENT

ANUL·LADA 
PER MANCA 
DE 

ANUL·LADA 
PER MANCA 
DE 

2017-20182011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

NOTA.- El curs 2016-2017 atenent a compliments amb la LOPD va ser l'últim curs on l'escola va cobrar la quota de l'AMPA juntament amb els llibres i material escolar. 
Aquesta circumstància esdevé com a punt d'inflexió que provoca que a l'Assemblea General els Associats decideixin que no es poden esgotar els recursos de l'Associació en 
festes per a tots.
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