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 JUNTA DE L’AMPA pel curs 2020-2021. 

La Junta de l’AMPA per aquest proper curs està en fase de 

renovació, ja que la major part dels seus membres ja han sortit 

de l’escola.  

En els pròxims dies us podrem indicar el nom de les persones 

que prenen el relleu.  

Us convidem a tots i totes a participar-hi!! 

 

 

 

 

Com a AMPA formem part del Consell Escolar i participem en 

la Comissió de Menjador.  Igualment, es realit-zen reunions 

mensuals amb la direcció de l’escola per tractar assumptes 

relacionats amb els nostres fills i amb el centre. 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

C/Bonaventura Pedemonte, 2 
08740  Sant Andreu de la Barca  

Email: ampaguimera1@gmail.com 
Telf.: 693.851.958 (Horari: 9—18 h.) 

Horari d’atenció directa:  
Dimarts: 9:15—10 h. 

*A concretar dia i l’horari de tarda*. 
Altres telèfons d’interès: 

 Escola: 93.653.06.79 

 Acollida (Mari):  610.17.90.43 

 Menjador (Charo): 647.949.997 
 

Perquè l’educació dels nostres 
fill/es és cosa de tots 

nosaltres. 

 
QUINS AVANTATGES TENIM ELS SOCIS? 
 

 Descomptes en els preus de: 
 
 - l’Acollida. 
   Horari: 7:30—9 h. i 16:30—18. 
   Responsable: 7 i triA — Cata (605.93.13.60) 
   
 - Extraescolars   

- Roba escolar  

 - Llibres de text i material bàsic escolar     (Papereria             

Catalunya). 

 Descomptes en diferents botigues, cinema i establi-

ments del poble  (us passarem el llistat pròximament) 

 

QUINES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESTAN PREVISTES PEL 

CURS 2020—2021 ? 

Malauradament aquest primer trimestre degut a la situació  ac-

tual des de l’AMPA no podrem oferir les activitats extraescolars 

com cada any, exceptuant el servei d’acollida, per afavorir la con-

ciliació familiar.  

Depenent de l’evolució de la pandèmia, oferirem les activitats 

més endavant.  

 

COM PODEM ADQUIRIR LA ROBA DE L’ESCOLA? 

L’ AMPA ofereix el servei de venda d'equipament esportiu i bates 

pel curs 2020- 2021. Es poden comprar per lots sencers o bé triar 

el que necessitin els vostres fills/es. En breu passarem una circu-

lar amb tota la informació necessaria per fer la comanda.  

 



QUÈ ÉS L’AMPA? QUI EL FORMEM? 

És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i el formen tots aque-

lls que paguen la quota anual. 

 

COM FER-NOS SOCIS? 

Durant els dies de la reutilització dels llibres de text, de la preco-

manda i venda, es pot realizar el pagament de la quota (12 € per 

família) amb tarjeta bancària directament a l’ampa (no s’accepta 

efectiu). També es pot fer al caixer automàtic del Banc Sabadell o 

via transferÈncia. Durant el curs també tenim la possibilitat de 

fer el pagament, demanant la informació a l’AMPA en l’horari 

d’atenció directa o per mail. En cas de fer-ho així, s’ha de recollir  

el carnet en l’horari habitual mostrant el comprovant de l’ingrés. 

     

PER QUÈ PAGUEM la quota?  

Des de l’AMPA es fan una sèrie d’aportacions 

que repercuteixen tant als socis, a l’alumnat 

com a l’escola. Tanmateix, els socis, gaudim d’una serie de des-

comptes en establiments del poble i millors preus en el servei 

d’acollida, extraescolars, roba escolar i llibres de text,... 

 

QUINES APORTACIONS ECONÒMIQUES HEM REALITZAT DU-

RANT EL CURS 2018-2019? 

 Aportació de 1.200 € en ordinadors per l’escola. 

 Aportació econòmica per la decoració i MILLORA de la 
carrossa de la Cavalcada de Reis. 

 Aportació de l’orla pels socis de 6è. 

 Aportació del patge a les festes de Nadal de l’escola. 

 Melindros i caramels per tot l’alumnat per la xocolatada 
de Nadal. 

 Activitats i espectacle de final de curs per tot l’alumnat. 
 
 

 Gelats per a tot l’alumnat a la festa d’acomiadament 
del curs. 

 Regal de fi de curs per als alumnes usuaris d’extra-
escolars. 

 10 € de descompte en els llibres de text per cada 
família sòcia del curs actual. 

 Servei d’acollida gratuït pels socis en les reunions 
generals de PRINCIPIS DE curs, DE les assemblees de 
l’AMPA, DE LES ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS i per 
l’alumnat de 6è en la primera reunió pel tema de la 
festa final de curs.. 

 Realització dels carnets anuals dels socis i carpetes 
informatives. 

 Detalls pels participants en la cursa de primavera del 
poble, i pels guanaydors per categories de la nostra 
escola. 

 
**El curs 2019-2020 no es van poder arribar a fer totes degut 
al confinament i tancament de les escoles. 
 
 
QUINES ALTRES APORTACIONS FEM? 
 

 Organització de la Cavalcada de Reis. 

 Organització i aportació de roba per a les castanyeres. 

 Col·laboració amb l’escola en actes organit-zats com: 
danses i jocs florals de St. Jordi, rua de disfresses del 
Carnaval escolar, … 

 Ajut en la decoració del centre en les diverses festes 
(Nadal, Castanyera, …) 

 Organització i ajut en la venda de llibres de text, mate-
rial escolar i en roba escolar. 

 Organització en la re-utilització de llibres de text. 

 Organització per la participació de la cursa de prima-
vera del poble i entrega d’obsequis als participants,. 

 Gestió per les aportacions desinteressades de La Van-
guardia i McDonalds.  

 
ON I QUI APROVEM LES APORTACIONS ECONÒMIQUES? 
 
Les aproven els socis assistents a l’Assemblea General de 
l’AMPA per votació. En aquesta assemblea també s’informa 
dels resultats finals del curs comptable anterior i s’atenen a 
preguntes i suggeriments dels socis. 
 
 


