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PER A QUÈ SERVEIX L’AMPA? 
 

La nostra AMPA té un protagonisme molt important a l’Escola. 
 
Gràcies a la quota que es paga de l’AMPA i de Material Pedagògic, 

les famílies disposem de molts serveis que faciliten el nostre dia a dia. 
 
La nostra AMPA paga per a tos els alumnes de l’Escola moltíssimes 

activitats educatives que es fan en horari lectiu (escolar), els dota de 
nous aprenentatges i coneixements i facilita el desdoblament de les 
classes en grups més petits, cosa que permet fer un treball més 
personalitzat en benefici de tots els nostres fills i filles. És un valor 
diferencial de la nostra Escola, en gaudeix tot l’alumnat, aporta 
coneixements, aprenentatges de grup, i ajuda a una millor cohesió 
escolar. 
 
 

ACTIVITATS QUE OFEREIX I/O PAGA L’AMPA 
 

- Extraescolars 
- Excursions 
- Subvencions llibres 
- Casals d’estiu i setembre 
- Servei d’acollida matí i tarda 
- Servei migdia / menjador 
- Escola de mares i pares 
- Cicles de xerrades i conferències 
- Loteria 
- Cross Escolar 
- Festa final de curs 
- Aportacions de material educatiu a l’Escola  

- Tablets 
- Ordinadors 
- Instruments musicals i de ciència 

 

 

IMPORTANT 
 

Si no ens dieu el contrari, considerarem que les dades que ara disposem, són correctes i el vostre/s fill/es continuen apuntats als mateixos serveis que fins 
ara. Per actualitzar-les  o sol·licitar canvis en els serveis, és necessari que ens retorneu complimentats el formulari d’inscripció als serveis de l’AMPA i l’ordre 
SEPA per a la domiciliació de rebuts, que trobareu a l’apartat de documents del nostre web o que podeu demanar a la Pilar. 

 
La data límit per poder fer canvis tant a les vostres dades com als serveis que voleu contractar, és el 19 de setembre, dipositant el document a la bústia de 

l’ESCOLA (exterior). Passada aquesta data, si no ens heu dit res, facturarem segons el que ara esteu inscrits. Un any més us hem passat el cobrament de les 
quotes d’AMPA, la de Material Pedagògic aquest cop a l’octubre com ja us vam informar. Recordem la necessitat de vetllar perquè no es retornin els rebuts; es 
cobren importants comissions que haureu de pagar vosaltres. 

 
En cas que no tingueu domiciliats els pagaments a l’AMPA caldrà que feu el corresponent ingrés. Els números de compte i els terminis de pagament estan 

indicats al document específic sobre relació de quotes. 
 
La inscripció als serveis que ofereix l’AMPA, implica l’acceptació de les seves normes. 
 
Qualsevol servei quedarà subjecte a la seva viabilitat. Així, si resulta excessivament deficitari, ens veurem en l’obligació d’anul·lar-lo. Per aquest fet és molt 

important que feu la inscripció actualitzada als serveis que ofereix l’AMPA. 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Esperem que hagueu gaudit d’uns dies de merescut repòs i tingueu les piles carregades per 

afrontar un any molt reptador. Així mateix, desitgem que us trobeu molt bé de salut i aquells que 
heu patit les conseqüències de la pandèmia estigueu ja recuperats o en vies de recuperació. 

 
Un cop instaurats amb la Nova Normalitat i pendents de contenir els successius rebrots que es 

donen, tornem per fi a trepitjar la nostra estimada Escola. Tots els alumnes estan ansiosos de poder 
veure’s amb els/les companys/es i professors/es i tornar a la dinàmica de créixer amb els 
aprenentatges. No obstant, aquesta emoció l’hem de poder conciliar amb la responsabilitat que la 
situació ens ha portat: som tothom responsables en reduir els possibles contagis.  

 
Aquesta situació nova en la que un mateix és responsable de la salut d’un mateix i de l’altre és 

un dels aprenentatges que més ens ajudaran en el futur. És per això que n’hem de ser conscients i 
actuar en conseqüència. 

 
L’AMPA hi és per ajudar-vos en aquesta situació també. En la nostra naturalesa som una 

associació sense afany de lucre reconeguda legalment i que agrupem pares i mares del centre 
educatiu, que tenim unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La nostra 
finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre, contribuir 
a la millora de la qualitat del sistema i al govern del centre i facilitar la prestació de serveis fora de 
l'horari lectiu. 

   
Al mateix temps, ens comprometem a complir tota la normativa que hi ha entorn a la 

pandèmia seguint les mesures de prevenció i higiene que ens marca el Departament i la nostra 
empresa de PRL. Fins a la data s’ha dut a terme l’adequació de l’espai de cuina i menjador, ens hem 
proveït dels EPI’s necessaris, hem contractat més monitores, hem planificat la formació, hem 
redactat normes i protocols, hem comprat una assecadora per la roba de treball, etc... 

 
Del 31 d’agost al 10 de setembre hem organitzat el casal de setembre . S’ha realitzat a l’Escola i 

a Can Licus i ens ha servit com a prova de funcionament dins el context de pandèmia que vivim. 
 
Per últim, volem donar la benvinguda a totes les noves famílies, recordant-vos que estem a la 

vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que estigui a les nostres mans. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció, comprensió, col·laboració Us deixem a les vostres mans 

una guia que ajudarà a tenir més certeses sobre el curs vinent.  
 
La Junta de l’AMPA. Setembre 2020  
 
Ps. Per a les famílies que facin ús d’algun dels serveis de l’AMPA, us adjuntem una declaració 

responsable en relació amb la situació de pandèmia generada que agraírem retorneu signada  
 

 

LA JUNTA DE L’AMPA ESTÀ OBERTA A TOTHOM QUI VULGUI COL·LABORAR.   
 
Totes les famílies que de forma puntual ens heu ajudat, ens agradaria molt seguir comptant amb la vostra col•laboració, continuada o puntual. Sou molt 

necessaris i són moltes les activitats en les que us podeu implicar (carnestoltes, aplec, escola de mares i pares, etc.).  
 
Recordeu que l’activitat de la junta és totalment voluntària i desinteressada. Segur que algunes coses es poden millorar, per això us demanem que no 

deixeu de fer-nos arribar els vostres suggeriments o de venir-nos a veure els dies de reunió, en forma presencial o virtual.  
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RESUM QUOTES APROVADES AL CONSELL ESCOLAR (mantenim els preus anteriors cursos) 
 

QUOTA Socis AMPA No socis AMPA Tiquet esporàdics socis AMPA Tiquet esporàdics NO socis AMPA 

AMPA (per família) 45 € ---------- ---------- ---------- 

AMPA Formació-llibres (alumne) 85€    

Acollida matins (usuari/mes) 36 € 54 € 3,00 € 5,00 € 

Acollida tardes (usuari/mes) 36 € 54 € 3,00 € 5,00 € 

Menjador (usuari/mes) 108 € 140 € 6,70 € 9,40 € 
 

 
 

RELACIÓ DE NÚMEROS DE COMPTE PER A INGRESSOS A L’AMPA 
 

SERVEI NÚMERO DE COMPTE TERMINIS DE PAGAMENT 

Quota anual de l’AMPA ES57-0182-1815-16-0208539879 Abans de començar el curs 

Material Pedagògic ES57-0182-1815-16-0208539879 Octubre 

Escola oberta setembre ES57-0182-1815-16-0208539879 Abans del dia 2 de setembre  

Extraescolars ES57-0182-1815-16-0208539879 La primer quinzena dels mesos de novembre, febrer i maig 

Serveis acollida matí i tarda ES61-0182-1815-11-0201528407 Cada mes en cas de ser usuaris fixes o quan s’utilitzi eventualment el servei 

Menjador ES61-0182-1815-11-0201528407 Cada mes en cas de ser usuaris fixes o quan s’utilitzi eventualment el servei 

 
 
Recordeu que, en cas que ingresseu els diners als números de compte esmentats, caldrà que aporteu el justificant de l’ingrés tot indicant concepte i nom de 

l’usuari/alumne o família. Si teniu els rebuts domiciliats no caldrà que feu els ingressos de cadascun dels conceptes indicats. En casos excepcionals com la festa final 
de curs o la inscripció a un servei esporàdic si que caldrà que feu us d’aquests números de compte. 
  

 

ACLARIMENTS 
 

- Pels motius explicats, la quota de l’AMPA i la de Material Pedagògic és obligatòria. 

- Els que teniu domiciliats els rebuts no cal que porteu els comprovants d’ingrés. En canvi, és obligatori enviar per e-mail el comprovant de pagament si s’ha 

fet l’ingrés al banc. 

- En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució. 

- Si alguna família té pendent alguna quantitat del curs anterior, en primer lloc s’ha de liquidar el deute per a poder fer ús del servei. 

- Si una família causa baixa a l’escola, sigui quin sigui el motiu, no es retornarà la quota pagada ni cap part proporcional. 

- Les quotes per al proper curs són: 85 € per alumne/a. El mateix preu que el darrer curs. 

- Les famílies que teniu domiciliats els rebuts, se us carregarà el corresponent rebut. Aquells que no tingueu domiciliats els rebuts heu d’ingressar l’import 

de la quota al compte corrent corresponent. 

- Els alumnes es trobaran tot el material el primer dia a classe. 

- Només es lliurarà aquest material a les famílies de les que tinguem constància d’haver fet el pagament. 

 

INFORMACIONS D’AMPA COMISSIÓ PEDAGÒGICA 
 
L’AMPA estem al costat de l’escola donant suport al projecte educatiu i contribuint a dotar-la amb els mitjans necessaris per ajudar a fer-lo realitat. 
 
Hem CANVIAT el llibre de paper, per formats com instruments musicals, tablets, ordinadors, pissarres digitals, material de laboratori, robòtica, etc.. Material que reben i utilitzen 

TOTS els alumnes. 
 
Els 45 € que paguem de la quota de l’AMPA junt amb els 85€ que paguem de la quota de Material Pedagògic (abans anomenat quota de llibre), permeten que tots els nostres fills, 

sense excepció, poden disposar de tots aquest elements didàctics que, els pares i mares, pensem que els ajuden a tenir un major nivell de formació 
 
És un esforç que fem totes les famílies, però és important tenir present que també l’han fet el centenar de famílies que ens han precedit i que gràcies a elles els nostres fills 

gaudeixen d’una de les escoles més ben dotades i equipades. I conscients de l’esforç, l’AMPA i l’escola, disposem de mecanismes per ajudar a totes les famílies que ho necessitin. 
Per decisió de l’assembla general de l’AMPA, al curs passat es van comprar 12 tablets per a l’etapa infantil i aquest curs continuarem la digitalització de les aules, amb la 

incorporació d’ordinadors personals, un per a cada dos alumnes, en els cursos de 4t i 5è i un ordinador per cada alumne a 6è. També estem treballant conjuntament per crear l’AULA 
MAKER un espai amb ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i material de robòtica. 

 
Es tracte d’unes inversions molt importants que capacitaran a tots els nostres fills amb un millor aprenentatge i aproximació a l’ús de les noves tecnologies  
Molt agraïts per la vostra col·laboració i comprensió.   
Cordialment, la Comissió Pedagògica. 
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INFORMACIONS SERVEI MIGDIA/MENJADOR 
 

Us detallem els diferents aspectes del servei de menjador de la nostra escola, gestionat per l’AMPA, en col·laboració amb l’equip Directiu  
 

Preus del servei migdia/menjador 
 

Consulteu més endavant la relació de quotes on apareixen les que s’apliquen al servei de menjador. 
Mantenim els Preus  
 

Condicions generals del servei 
 

Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la 
quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 20 €. 
 
Cal tenir en compte que aquestes quotes comprenen les despeses del dinar, servei de cuina, monitoratge (suposen aproximadament el 60 % del cost total), 
material ... 
 
Per calcular les mensualitats, s’ha comptat el preu corresponent a tots els dies d’escola i s’ha dividit per 10 mesos per tal de cobrar la mateixa quantitat 
cada mes. Ja s’ha tingut en compte els dies d’excursió i colònies ( si es fan). 
 
Els alumnes que s’apuntin al servei de menjador per utilitzar-lo des de l’octubre o més endavant hauran de pagar una matrícula de 20 €. 
 
Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador les 10 mensualitats hauran de pagar una quota addicional de 20 €. 
 
Si no hi ha cap avís per donar-se de baixa, se suposarà que els alumnes que el curs passat utilitzaven el servei de menjador de manera fixa continuaran 
gaudint-lo. Per això, us demanem, si cal, l’actualització/inscripció als serveis de l’AMPA (el trobareu a la web o demaneu full adjunt d’inscripció). 
 
Si un alumne/a fix/a passa 2 setmanes seguides sense assistir a l’escola i no fer ús del servei de menjador (motius justificats, malaltia, quarantena COVID...), 
al mes següent se li descomptarà l’import  aquests dies. 
 
Si queda impagada una quota mensual s’enviarà una carta d’avís, i si no es resol aquest problema en un termini de quinze dies l’alumne/a es donarà de 
baixa de manera immediata. 
Les famílies amb beca de menjador hauran d’abonar íntegrament la quota corresponent. Quan es cobri la beca, l’escola farà l’oportú retorn a cada família. 
 
En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució. 

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI 
 
En línia a la normativa de l’Escola en base a la situació excepcional de pandèmia, hem hagut d’adaptar el nostre servei: EPI’s, espais, capacitat màxima 
menjador, distribució grups, nombre de torns, tasques neteja i desinfecció, normativa, circulació alumnes, nombre de monitors/es, etc... a la nova situació. 
 
Dinars esporàdics: 

El tiquet de menjador s’obté als caixers automàtics del BBVA o fent una transferència al núm. Compte: ES61-0182-1815-11-0201528407. Féu arribar per 
correu electrònic l’avís de transferència o el tiquet efectiu a on com a concepte heu de posar el nom de l’alumne. 
 
Dietes 

El menjador no atendrà dietes especials, llevat de la típica d’arròs blanc i peix. En cas de convenir aquest menú alternatiu, caldrà avisar al matí. 
Qualsevol canvi en la dieta de l’alumne (al·lèrgies, intolerància a algun aliment, ...) ha d’anar justificat per un certificat del seu metge. PER TANT, ÉS 

INDISPENSABLE QUE FEU ARRIBAR AQUEST CERTIFICAT A L’AMPA I NO NOMÉS A L’ESCOLA.  
 
Torns Dinar 

Farem 4 torns de dinar que corresponen als 4 cicles d’Escola (Infantil, inicial, mitjà i superior). Després de cada torn fem tasques de desinfecció. Els alumnes 
se senten per grups estables separats dels altres grups per les distàncies reglamentàries. 
 
Menú 

Durant el mes de setembre s’informarà als pares del menú del servei de menjador. Se’n fan tres de diferents, 1 per cada trimestre (tardor – hivern – 
primavera, per aquest ordre). Aquests menús estan supervisats per una dietista-nutricionista que ens aporta també una recomanació dels sopars equilibrats al 
dinar del menú. 
 
Material (tots els alumnes hauran de portar mascareta excepte per a fer els àpats) 

Els alumnes de P3, P4 i P5: NO CAL portar pitets. 
Els alumnes de P3 a 6è fan servir tovallons.  

 
Activitats organitzades 

S’organitzaran jocs, activitats i tallers respectant en tot moment les normes establertes. 
 
INFORMES DE MENJADOR 

Els pares reben dos informes de menjador coincidint amb el 1r i 3r trimestre del curs. 
Sobre qualsevol incidència de comportament, desperfectes causats, canvi en els hàbits alimentaris ... que es pugui produir, s’informa puntualment (al 
mestre/a – tutor/a i als pares). Si no rebeu cap notificació, voldrà dir que el comportament és correcte 
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INFORMACIÓ SERVEIS ACOLLIDA: MATÍ I TARDA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACOLLIDA MATÍ 
 

Tal com s’ha fet en anys anteriors, l’horari serà de les 7:45 a les 9:00. 
 
L’entrada aquest curs serà la porta de la cuina del C/ Andreu Molera. Truqueu al timbre i la monitora us vindrà a recollir els vostres fills /filles. 
 
Els alumnes d’acollida matinal han d’entrar ja a l’escola amb la mascareta posada ( de P3 a 6è). 
 
L’esmorzar és inclòs en el preu i podran gaudir-lo sempre que arribin abans de les 8:30 (més tard ja no hi ha temps material). Aquest esmorzar també serà 
supervisat per una dietista-nutricionista. 
 
El sistema de pagament es farà com el del menjador: tots els dies del curs escolar repartit en 10 mensualitats iguals. 
 
Es contempla també el pagament per dies esporàdics. Com en el cas del servei de migdia, caldrà anar al caixer del BBVA (o fer transferència) i pagar els 
tiquets només en cas que no tingueu cap rebut domiciliat amb l’AMPA. Si teniu rebuts domiciliats ( per exemple del servei de menjador) l’ús esporàdic del 
servei acollida matí es podrà girar el més següent.  
 
Els alumnes fixes que no utilitzin aquest servei els 10 mesos (comencin més tard o acabin abans de juny) hauran de pagar una quota addicional de 12 €. 
 
Els preus del servei matí són únics, independentment de l’hora d’arribada. 
 
Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la 
quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 12 €. 
 
En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució. 
 
Si no ens dieu el contrari, els alumnes fixes del curs passat continuaran sent-ho un altre cop. Per tant, recordeu a actualitzar si cal, la inscripció als serveis de 
l’AMPA. 

 

ACOLLIDA TARDA 
 

L’horari serà de les 16:30 a les 18:00. El berenar és inclòs en el preu. Aquest berenar serà a base de llet, pa amb embotit o formatge, fruita, galetes, iogurt, 
etc. La sortida dels alumnes serà per la porta de la cuina al C/ Andreu Molera. 
 

El sistema de pagament, les tarifes i les condicions generals de la prestació del servei seran idèntiques a les del servei matí. 
 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L’AMPA 
 

Horari d’atenció als associats/des per telèfon o correu electrònic (les circumstàncies no ens permeten fer atenció presencial) 
Dilluns i Dimarts: De 15,00 a 17,00. 
Dimecres, Dijous i Divendres: De 9,00 a 11,00 

 

Per correu electrònic: info@ampaleradedalt.com ;  ampaleradedalt@gmail.com 
 

Per telèfon : 93 8870901 
 

La composició de la Junta de l’AMPA  
 
Junta Directiva: 

President: Francisco Javier Rincones  
Secretari: Dani Pérez.  
Tresorer: Gerard Garcia 

 
Vocals: 

Xavier Blancafort 
Anna Colomer 
Núria Espunya 
Pere Garcia 
Jordi Hormigo 
David Ochoa 
Sònia González 
Xavier Vilardell 
Raquel Martí 
Miquel Arjona 
Jordi Tió 
Àngel Maya 
Referents dels serveis: 
Rpble. del servei de monitoratge: Noèlia Guijarro 
Rpble. de l’admin. i de l’atenció a l’associat: Maria Pilar Casals 


