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Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

Qui Som i què fem? 

L’AMPA Escola Ca n’Alzamora és l’associació de mares i pares de l’escola. El nostre objectiu 
principal és millorar el centre i  l’educació dels nostres fills i filles. 

 Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola. 
 Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola. 
 Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament 

de l’escola. 
 Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat (comissions). 
 Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives. 
 Orientar les famílies sobre els seus drets i deures. 
 Fer propostes per millorar l’escola en infraestructures i activitats diverses. 

Com Funcionem? 

El dia a dia de l’Ampa Ca n’Alzamora es gestiona a través de les comissions de treball, formades 
per pares i mares de l’escola. Cadascuna d’aquestes comissions treballa un àmbit concret. 
 

Comissió Extraescolars: S’encarrega de coordinar totes les activitats i vetllar pel bon funcionament de les mateixes. 
Comissió Disfresses: S’encarrega de dissenyar la disfressa de cada any i preparar els lots que arribaran a 

cadascun dels alumnes per tal de poder-se-la confeccionar. 
Comissió Menjador: Fan de enllaç amb Fundesplai (empresa del menjador) i programen conjuntament amb ells 

el menús de l'escola. 
Comissió Llibres: Seleccionen els llibres en bon estat que s'han utilitzat en un curs per tal de reutilitzar-los l’any 

següent pels nous alumnes que cursaran el mateix, inculcant els valors del respecte al 
material i de foment del reciclatge. 

Comissió Festes: S’encarrega de fer que siguin inoblidables aquelles dates assenyalades del calendari: portant 
a l’escola animació, jocs, inflables, el Pare Noel,... 

Comissió Vestuari: Coordina amb el proveïdor els models i estocs dels xandalls, samarretes i bates de l’escola. 
Comissió Casals: Aquesta comissió s'encarrega de cobrir una necessitat de les famílies i fer gaudir el nostres 

nens en el seu temps de lleure. 

 
La participació de mares i pares en aquestes comissions és vital per enfortir, entre tots i totes, el 
projecte de l’escola. Si esteu interessats a formar part d’alguna comissió de treball, podeu 
contactar amb nosaltres a través de: 
 

  
635254314 hola@ampacanalzamora.cat 

 
 
  



 
 
 
 

Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

Quotes AMPA 

Quota única:  INFANTIL:  115€ nen/a 
   PRIMÀRIA: 160€ nen/a 
 
En aquesta quota quedarà cobert: 

 Dret a gaudir del descomptes de SOCI. 
 Socialització de llibres per al curs entrant (comissió llibres) 
 Disfressa de carnaval (comissió Disfresses) 

 
        

Comissió Extraescolars 

ACOLLIDA MATINAL / TARDA 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra 
disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 7:30 hores fins a les 9:00 
hores, i també el servei d’acollida de tarda, des de les 16:30 hores fins a les 17:45 hores, durant tots els 
dies lectius.  

A) Taula de preus per als SOCIS AMPA. 
 
 

   5 dies  4 dies  3 dies 

franja horaria  1 Germà  2n Germà  3r Germà  1 Germà  2n Germà  3r Germà  1 Germà  2n Germà  3r Germà 

(1h30") 
7:30 a 
9:00 

m
at
i 

35,00 €  30,00 €  25,00 €  30,00 €  25,00 €  20,00 €  25,00 €  20,00 €  15,00 € 

(1h) 
8:00 a 
9:00  25,00 €  20,00 €  15,00 €  20,00 €  15,00 €  10,00 €  15,00 €  10,00 €  5,00 € 

(30") 
8:30 a 
9:00  20,00 €  15,00 €  10,00 €  15,00 €  10,00 €  5,00 €  10,00 €  5,00 €  2,00 € 

                       

(1h15") 
16:30 a 
17:45 

ta
rd
a 

30,00 €  25,00 €  20,00 €  25,00 €  20,00 €  15,00 €  20,00 €  15,00 €  10,00 € 

(1h) 
16:30 a 
17:30  25,00 €  20,00 €  15,00 €  20,00 €  15,00 €  10,00 €  15,00 €  10,00 €  5,00 € 

(30") 
16:30 a 
17:00  20,00 €  15,00 €  10,00 €  15,00 €  10,00 €  5,00 €  10,00 €  5,00 €  2,00 € 

 
 Preu NO SOCIS: les tarifes d’acollida es veuen incrementades en 15€ per cada franja. 
 Aquest any oferim acollida des de les 7,30h, si no omplim un mínim de 10 alumnes no es realitzaran des 

de aquesta hora i s’obrirà a les 7,45h com sempre, i tarifa horària de 1,15h. 
 

B) Dia esporàdic (independentment de la franja horària) 

MATÍ:  preu SOCI: 4€  preu NO SOCI: 7€ 

TARDA:  preu SOCI: 4€  preu NO SOCI: 7€ 

  



 
 
 
 

Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

ACTIVITATS PER AL CURS 2019-2020 

A) Calendari activitats INFANTIL 

 
 

B) Calendari activitats PRIMÀRIA 

 

Dades d’interès: 
 

Nombre d’alumnes per activitat Mínim: 8       Màxim: 12 (per monitor) 
Les places són limitades per l’espai. 

Activitat de 2 dies Futbol sala (totes les categories), Judo Grans i Patinatge Grans 
Preus 15€ per 1 dia al mes. (ex. activitats de dos dies: 30€ mes) 

38€ al mes, per l’activitat de Robòtica 
Assegurança 10€ per a les activitats de Ball i Patinatge 

7€ Futbol. Quota ‘Jocs escolars’ CEVOT, inclou assegurança.  
5€ per a la resta de activitats. 
Judo. Quota federació inclou assegurança. 

Duració de l’activitat INICI: 30 de setembre de 2019 
     FI: 29 de maig de 2020 

Setmana exhibicions INICI: 1 de juny de 2020 
     FI: 5 de juny de 2020 
(a confirmar les dates de cadascuna individualment) 

Període d’inscripció (1er període) INICI: 17 de juny de 2019 
     FI: 30 de juny de 2019 
Es faran a través de la nova ‘ÀREA DE FAMÍLIES’. Dintre de la nostra web 
www.ampacanalzamora.cat  

 
 

 Activitats que no omplim un mínim de 8 alumnes no es realitzaran 
 

 PAGAMENT MITJANÇANT GIR BANCARI del 1 al 5 de cada mes. 
 

 Preu NO SOCIS: Les famílies que no formen part de l’Ampa (abonament de la quota anual) no 
podran gaudir de aquest serveis. 

  



 
 
 
 

Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

Comissió Vestuari 

DISTRIBUCIÓ I VENDA DE LA ROBA ESCOLAR I ESPORTIVA  
 
L'empresa que se’n farà càrrec és l'empresa ONE & PLUS. Es tracta d’una empresa dedicada a la 
comercialització de roba esportiva per a associacions esportives i escoles.  
La botiga està situada al centre de Rubí, al carrer de Jose Torrijos, número 14 (davant col·legi Regina 
Carmeli) i romandrà oberta per atendre les famílies de Ca N ‘ Alzamora, de dilluns a divendres de les 17 h 
a les 20 h.  
 

 
 
Tots els interessats tindran l'oportunitat d’emprovar-se les talles abans de fer la seva comanda.  
 
LLISTAT DE PREUS DE VESTUARI 2019‐2020       

ARTICLE  TALLES  PREU SOCI 

Uniforme Complert 

XANDALL COMPLERT (amb Jaqueta Cremallera)  02  04  06  41,50 € 

50% cotó ‐ 50% Polièster             

XANDALL COMPLERT (amb Dessuadora)  08  10  12  44,50 € 

50% cotó ‐ 50% Polièster             

Articles per separat 

Jaqueta Xandall amb cremallera   02  04  06  23,00 € 

Dessuadora caputxa  08  10  12  26,00 € 

Dessuadora caputxa  14  16     27,00 € 

Pantalons de Xandall  totes les talles  19,00 € 

Leggins nena  02  04  06  7,00 € 

Leggins nena  08  10  12  11,00 € 

Leggins nena  14  16     11,00 € 

Pantalons curts  totes les talles  13,00 € 

Samarreta màniga llarga  totes les talles  14,00 € 

Samarreta màniga curta  totes les talles  12,00 € 

Bata   totes les talles  13,00 € 

( Es pot gravar el nom a la bata per 3€ més)        

ONE & 

PLUS 



 
 
 
 

Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

Comissió Llibres 

Amb el llistat de llibres que ens dona l’escola, el primer dia de classe, els nens i nenes que formen part 
d’aquest projecte (SOCIS d’AMPA) es trobaran a l’aula el lot de llibres fungibles i de reciclatge, si s’escau. 
Per tant, les famílies no hauran de venir a l’escola a recollir el llibres.  

El lot consta de: 

 Llibres de socialització de 1r a 6è. 
 Llibres de lectura. 
 Diccionaris a 3r i 6è. 
 Llibres fungibles (els que no serveixen d’un any per l’altre perquè s’escriuen) 
 NOU PROJECTE MATES. Llibres digitals que es complementen amb material manipulatiu.  

Queda exclòs del projecte la flauta, que a partir de 3r és obligatòria. 

 

L’AMPA només distribuirà llibres a les famílies que formin part d’aquest projecte. És a dir, que hagin pagat 
la quota i estiguin al dia de pagaments d’acollida i/o extraescolars. 

  



 
 
 
 

Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA 

Forma de pagament: 

QUOTA DE L’AMPA 
 
GIR BANCARI:  Es cobrarà el dia 19 de juliol de 2019. 

Heu d’enviar l’autorització bancària per e-mail a: 
canalzamora.ampa@gmail.com abans del dia 14 de juliol de 2019 amb: 

 
 
 
AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: 
 
En/Na ______________________________________________________________________ (pare, 
mare o tutor) amb DNI_________________ AUTORITZO a l’AMPA CA N’ALZAMORA a domiciliar l’import 
de la quota única al meu compte corrent. 
 
TITULAR DEL COMPTE: __________________________________________ 

NOM ENTITAT: ________________________________________________ 

IBAN del COMPTE:  

        -     -         -         -         -         

 

Firma del titular:     Data: 

 

 

De conformitat amb lo disposat al Reglament General de Protecció de Dades i la llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, 
l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, registrat a l’agència de protecció de dades, propietat d’AMPA ESCOLA 
CA N’ALZAMORA. Vostè podrà exercir el Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer a l’adreça: 
carrer Antoni Sedo, 91 de Rubí. 


