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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
DEL COL·LEGI SANT MIQUEL ARCÀNGEL

C/ Pintor Carbonell, 4 · 08750 Molins de Rei
Telèfon: 93 668 3450

Per a més informació podeu consultar
la nostra web:

www.ampasantmiquel.cat

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant les
següents adreces:

ampa@ampasantmiquel.cat
admon@ampasantmiquel.cat
esports@ampasantmiquel.cat

L’AMPA SOM TOTS!!

INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL

L’AMPA gestiona un FONS D’ORFENESA que 
es nodreix de les quotes anuals que paguen les 
famílies per aquest concepte.

La nostra Associació és membre de la Confederació 
Cristiana d’Associacions de mares i pares d’alumnes 
de catalunya (CCAPAC).
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LES ESPORTIVES
Escola Esportiva.

Bàsquet.

Patinatge.

Natació.

ALTRES
Música:  Piano segons el mètode YAMAHA.

Xerrades per a mares i pares.

Publicació, conjuntament amb el Col·legi, de la 

revista Diàleg.

L’AMPA és una associació, legalment constituïda, 
formada per la totalitat dels mares i pares d’alumnes 
del Col·legi. El seu sosteniment és possible gràcies 
al pagament d’una quota anual per família.

La seva FINALITAT es col·laborar amb el Col·legi 
en l’educació integral dels nostres fi lls i fi lles.

L’AMPA s’ocupa principalment d’organitzar 
activitats extraescolars de tipus social, cultural, 
esportiu i de lleure.

La JUNTA DIRECTIVA, formada per mares i pares 
voluntaris, dirigeix i coordina el funcionament de 
l’Associació.

ACTIVITATS

LES TRADICIONALS

Castanyada, Caga Tió i la visita del Patge Gregori.

LA MÉS IMPORTANT

La Setmana de la Família, organitzada pel Col·legi 
i l’AMPA amb la col·laboració de “Manyanet 
Solidari”.

Una setmana del mes 
d’abril plena d’activitats, 
on es pretén apropar 
l’Escola a les famílies. 

L’ASSEMBLEA GENERAL és l’òrgan de govern de 
l’Associació. Els seus membres, mares i pares de 
l’AMPA, es reuneixen de forma ordinària un cop 
l’any, per tal de, entre altres coses, aprovar els 
comptes del darrer exercici i el pressupost pel nou 
curs.
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