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L’AMPA 

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre que agrupa les 

famílies de l’escola. Té per objectiu ajudar el centre a construir un 

espai que afavoreixi l’educació dels nostres fills, vehicular la 

comunicació entre famílies i escola, i contribuir a la conciliació 

de la vida laboral i familiar. 

 

 

 

L’AMPA procura donar suport, de 

tipus econòmic i organitzatiu, a 

totes les iniciatives que planteja 

el centre, en benefici de l’escola, 

al marge que els alumnes siguin 

socis o no. 

 

L’AMPA col.labora estretament 

amb l’ajuntament, especialment 

per garantir el bon funcionament 

del menjador i del casal d’estiu. 

 

L’AMPA organitza diverses festes 

al llarg del curs, obertes a tothom 

del municipi, amb l’objectiu de 

recaptar fons per finançar 

projectes del centre. 
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Quota de soci 

D’acord amb els estatuts, els socis contribueixen al sosteniment de 

les activitats de l’associació per mitjà del pagament d’una única 

quota familiar anual. 

Els recursos econòmics de l’associació es destinen, si és possible, 

tant a finançar projectes de l’escola, com a subvencionar als socis 

activitats o material. 

 
Assegurances 

L’AMPA contracta una assegurança individual per als socis, que els 

cobreix en cas d’accident durant les activitats de l’associació. 

Aquesta assegurança és obligatòria per a tots els socis de l’AMPA, 

independentment dels serveis de què facin ús. 

 
Inscripcions 

El full d’inscripció de socis s’ha de formalitzar abans del 15 d’agost. 

El formulari el trobareu al bloc de l’escola. Com el curs anterior 

només l’han d’emplenar els socis nous. Els socis antics que voleu 

deixar de ser-ho heu de comunicar la baixa al més aviat possible. 

 
Per accedir a qualsevol servei de 

l’AMPA, se n’ha de ser soci i 

haver abonat la quota anual i 

l’assegurança obligatòria. 

Aquesta mesura vol reconèixer i 

valorar el compromís dels socis 

de l’AMPA, que amb la seva 

implicació fan créixer l’escola. 

ampa.guillemdeclaramunt@gmail.com 

http://agora.xtec.cat/escolaguillemdeclaramunt ★ Preus curs 2019 - 2020 

30 € de quota soci anual 

familiar  

5 €  d’assegurança per alumne@ 

Les inscripcions i les 

assegurances tramitades fora de 

termini tindran un recàrrec de 

5,20 € per cobrir les despeses 

bancàries  

★ Pagament 

A partir del 15 d’agost us 

passarem pel banc el rebut 

corresponent a la quota de soci i 

les assegurances obligatòries. 

★ Inscripcions 

Enguany només han de fer la 

inscripció els socis nous. La 

resta, tret que no ho vulguin, 

renoven automàticament. 

Tots aquells que us vulgueu 

donar de baixa i hagueu 

modificat alguna de les vostres 

dades cal que ho notifiqueu al 

correu de l’AMPA. 
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Per fer ús del servei d’acollida, heu d’emplenar el 

formulari d’inscripció que trobareu al bloc de l’escola 

abans de l’1 de setembre. 

Si al llarg del curs en teniu necessitat caldrà notificar-

ho per correu electrònic al correu de l’AMPA. 

Qualsevol canvi, comuniqueu-lo per correu a l’AMPA. 

SERVEI D’ACOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Per facilitar la conciliació de la vida laboral i els horaris 

escolars, l’AMPA posa a disposició dels socis un servei 

d’acollida de matí  els dies lectius. 

Aquest servei està pensat per a les famílies que no poden 

portar els seus fills a les nou del matí. 
 

Horari de 7:30h a 9:00h 

 
Es pot fer un ús fix o esporàdic del servei, entre els mesos 
de setembre a juny. 

 

★ Funcionament 

 
Si feu ús del servei , heu d’acompanyar 

els vostres fills fins al menjador per l’accés 

que hi ha al pàrquing. 

La zona d’acollida es distribueix entre el 

menjador, el gimnàs de l’escola, i el pati. 
 

Si a casa el vostre fill/a no ha tingut temps 

d’esmorzar, es poden dur l’esmorzar per 

menjar-lo allà. Les persones a càrrec del 

servei vetllaran per que l’infant esmorzi I 

ho deixi tot ben recollit. 

 
Durant l’horari d’acollida els nens/es no  

poden sortir del recinte escolar. 

 

Els infants disposen de material de joc, 

didàctic I de manualitats per a realitzar 

diferents activitats lúdiques durant el servei. 

 

A l’acabament del servei es farà un control 

d’assistència i es procedirà a organitzar els 

grups per anar a les respectives aules. 

 

Si hi hagués qualsevol  tipus d’incidència es 

notificarà a les famílies afectades, a la 

persona responsable del servei, i a l’escola. 
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Acollida fixa  
 
 

 

 

 
 
Acollida esporàdica 

Encara que feu un ús esporàdic del servei d’acollida, cal 

ser socis de l’AMPA i estar assegurats. 

Cal que aviseu amb anterioritat escrivint un correu a 

ampa.guillemdeclaramunt@gmail.com o bé us poseu en 

contacte amb les monitores el més aviat possible.  

Freqüència Preu 

5 dies a la setmana 50 € 

4 dies a la setmana 40 € 

3 dies a la setmana 30 € 

2 dies a la setmana 25 € 

1 dia a la setmana 15 € 

El preu del servei esporàdic és de 7,5€  al dia.

★ Pagament 

El servei d’acollida fix es factura el 

12 del mes següent, d’acord amb 

l’ús que se n’hagi fet i les opcions 

escollides en el formulari 

d’inscripció. Per això, qualsevol 

modificació s’ha de notificar al 

mes aviat possible a través del 

correu de l’AMPA. 

Als rebuts impagats se sumaran 

5,20€ en concepte de les 

despeses de devolució  del rebut 

ocasionades. 

L’acollida esporàdica es factura el 

12 del mes següent, d’acord amb 

l’ús que se n’hagi fet. 

★ Monitoratge 

Amanda Aluja   659 828 127 
 

Elvira Sauceda   608 513 972 
 

Si teniu cap incidència us poseu 

posar en contacte directament 

amb les monitores. 

Ta
ri

fe
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Preinscripcions 
 
Les preinscripcions es tramitaran des del blog de l’escola amb 
el formulari corresponent. 

 
Teniu de termini fins a l’1 de setembre.  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

 
L’oferta d’extraescolars de l’AMPA per als socis es vincula amb la 

filosofia del centre, i pretén crear oportunitats educatives 

diferents i generar espais de lleure complementaris. 

Les activitats s’estableixen en dues franges horàries (migdia i  

tarda) i es distribueixen de manera que cada grup d’edat, cada 

dia de la setmana, pugui fer una extraescolar diferent. 

Es fan en grups reduïts, entre vuit i dotze alumnes. Per això, 

les places són limitades i segueixen l’ordre rigorós de 

preinscripció. 

L’AMPA es reserva el dret a fer canvis en la programació en 

funció de les inscripcions. Qualsevol modificació de l’horari 

s’informarà degudament i es retornaran les preinscripcions 

corresponents. 

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al correu de l’ampa 

o bé a  extraescolar.guillemdeclaramunt@gmail.com

 

Inici de les extraescolars: 
Dimarts 1 d’octubre de 2019 

Fi de les extraescolars: 
Divendres 29 de maig de 2020 
 
En general, les activitats tenen 

una durada de 60 minuts. S’ha 

reservat una franja de 15 

minuts a l’inici de l’activitat 

perquè els alumnes puguin 

berenar una mica abans de 

començar l’activitat. 

 

★ Pagament 

Els rebuts es passaran pel banc 

el 12 del mes vigent. 

Als rebuts impagats se sumaran 

5,20€ en concepte de despeses 

de  devolució. 

No es retornen ni els dies festius 

ni els dies que no s’hagi assistit a 

l’extraescolar, atès que els preus 

ja estan ajustats al màxim. 

Les preinscripcions cobrades al 

setembre es regularitzaran amb 

els rebuts del mes de maig. 

 

★ Baixes 

Únicament les baixes justificades 

(per prescripció mèdica, per 

exemple) donen lloc a la 

devolució de la preinscripció. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 
 

ANGLÈS             Empresa: English extraescolars 
Aprenentatge d’anglès a partir d’activitats divertides i actuals, manualitats, projectes, obres de teatre i 
cançons, adaptats a la franja d’edat de cada grup. Les famílies rebran un informe d’avaluació dues 
vegades a l’any. 
Horari:    Dilluns i dimecres al migdia (Horaris a concretar) 
Destinataris:    Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 43€/mes (2h a la setmana)  Material: 15€/any 
 

DRONS, VOL I PROGRAMACIÓ      Empresa: Roboaula  
És difícil trobar una activitat més interessant i amb més projecció de futur. Fem vols automàtics, 
programats, i vols manuals. Diverses àrees de coneixement, matemàtiques, enginyeria, geografia, 
mecànica, informàtica, electrònica, etc. Diversos nivells de dificultat. Drons Parrot educació. Pots 
veure alguns vídeos en el nostre instagram @roboaula. 
 
Horari:    Dilluns de 16:45h a 18:00h 
Destinataris:    Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes. (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 34€/mes (Tot el material inclòs)  
 
ROBÒTICA         Empresa: Roboaula 
Permet als estudiants treballar com a joves científics, enginyers, matemàtics i escriptors, posant al seu 
abast les eines, condicions i tasques necessàries per dur a terme projectes de diferents camps. La 
robòtica ajuda als alumnes a pensar amb creativitat,  desenvolupar habilitats de vocabulari i 
comunicació, establir vincles entre causa i efecte ,  reflectir com buscar respostes i imaginar noves 
possibilitats,  generar idees i treballar per fer-les realitat,  realitzar comparacions canviant factors i 
observant o mesurant els efectes,  realitzar observacions i mesures sistemàtiques,  pensar amb lògica i 
crear un programa per produir un comportament específic. La construcció d'un robot educatiu 
requereix mobilitzar, a partir d'experiències científiques tecnologies concretes, coneixements de 
mecànica, coneixements d'electricitat, coneixements d'electrònica, i coneixements d'informàtica. 
Pots veure molts vídeos en el nostre instagram @roboaula. 
 
Horari:   Dimecres de 16:45h a 18:00h (4rt a 6è de primària) 
       Dijous de 16:45h a 18:00h (1r a 3r de primària) 
Destinataris:   Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:   Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 32€/mes (Tot el material inclòs) 
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CUINA          Empresa: Una de Postres 
Taller de cuina desenvolupada en 4 blocs temàtics:  
 1) Aperitius i amanides   
 2) Entrants i principals   
 3) Fruita  
 4) Postres 
Potenciar el valor de la cuina com a eina per treballar la psicomotricitat fina, les matemàtiques, la 
física, la creativitat, l’atenció, la concentració... i introduir-los en el món de la gastronomia amb la 
incorporació d’un llenguatge específic, una descoberta de productes, de materials i estris, etc. 
 
Horari:    Dilluns de 16:45h a 18:00h (P4 a 1r de primària) 
       Dimecres de 16:45h a 18:00h (2on a 6è de primària) 
Destinataris:    Alumnes de P4 a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
PREU: 36€/mes 
 
AERODANCE          Empresa: La Xia 
A través de la dansa, aprendrem a escoltar el cos, explorarem els nostres moviments, coneixerem les 
possibilitats que tenim. Es potencia el sentit de l’equilibri, el ritme i la consciència del propi cos. 
 
Horari:    Dilluns de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de 1r a 6è de primària   
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 26€/mes 

 
ACROIOGA          Empresa: La Xia 
És la barreja perfecte de tres disciplines; ioga, massatge i acrobàcies que es  pot practicar en parella, 
en trio o en grup. A mesura que es practica es va cultivant la confiança , l’apoderament i l'empatia, 
entre altres aspectes psíquics, físics i emocionals, a part de ser una pràctica divertida i energitzant. 
Resumint podem dir que ajuda en la flexibilitat , en la correcta alineació i coordinació del cos, en 
la consciència postural i la respiració. Augmenta la confiança en un mateix i en els altres, sempre des 
de l'enfocament de l'alegria, la llibertat, la diversió i l'expressió. 
 
Horari:    dilluns de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 26€/mes 

 
 BOLLYWOOD          Empresa: La Xia 

Barreja exòtica de dansa clàssica de l’Índia, dansa del ventre i hip-hop. Amb aquesta fusió d’estils 
plena d’energia, es treballa l’elasticitat, l’harmonia espacial, l’equilibri i la confiança en un mateix. 
 
Horari:    Dimecres de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 26€/mes 
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JUDO          Empresa: Judo Pallaresos 
Foment de l’esperit del judo sobrepassant la noció del combat per dirigir-se cap a un altre objectiu: el 
descobriment d’un mateix. La pràctica del judo, en un ambient d’harmonia i convivència, permet a 
l’alumne aprendre a desenvolupar progressivament les seves capacitats físiques i mentals. 
 
Horari:    Dimarts i dijous de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de P4 a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 1 dia a la setmana 21€/ mes 
 2 dies a la setmana 29€/mes 
 
PATINATGE        Empresa: Nàstic de Tarragona 
Patinatge en línia destinat a escolars de tots els nivells. Treballem des de la base, ensenyant les 
tècniques essencials i bàsiques per patinar amb seguretat i a partir d’aquí combinem les diverses 
especialitats. Es preveu realitzar una sortida per trimestre. 
 
Horari:    Dijous de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de P4 a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes ( Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 24€/mes 
 
INICI A L’ESPORT        Empresa: Futsal Events s.l. 
Es basarà en jocs  psicomotrius per treballar la coordinació i els primers passos de l esports handbol 
basquet i futbol sala perquè quan acabin la seva època de infantil cap a primària sàpiguen l esport 
que volen practicar. 
 
Horari:    Dimarts de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:    Alumnes de P3-P5 (Ed. Infantil) 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes ( Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 18€/mes 

 
MULTIESPORT         Empresa: Futsal Events s.l. 
Activitat basada en el treball específic a base de coordinació general de esports. 
Es una activitat multidisciplinar a on practicaran diferents esports adaptats segons la franja d’edat i 
grup de participants. 
 
Horari:    dimarts de 16:45h a 18:00h  
Destinataris:     Alumnes de 1r a 6è de primària 
Grup:    Entre 8 i 12 alumnes (Segons ordre d’inscrits) 
 
Preu: 18€/mes 
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LLIBRES DE TEXT I AGENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisició de llibres i Agendes 

Com a novetat aquest any, donat el baix volum 

de llibres a adquirir pel proper curs, l'AMPA no 

oferirà als socis el servei de compra 

centralitzada de llibres de text. Cada família 

adquirirà els llibres pel seu compte. 

Les agendes escolars seran gratuïtes per als 

alumnes de primària que siguin socis de l’AMPA 

i per als no socis tindran un cost de 7€ (que 

hauran de pagar a l’escola). Aquestes es 

lliuraran durant els primers dies d’escola. 

 

El programa de reutilització de llibres de 

text fomenta el respecte pels béns comuns, 

la cultura del reciclatge, el consum 

sostenible,  i l’estalvi ecològic i econòmic. 

S’aplica a alumnes de tercer a sisè de 

primària, sobre la base d’una fiança i una 

quota anual, que serveixen per adquirir 

llibres nous. 

Queden exclosos els quaderns 

d’exercicis i el llibre de medi. 
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ROBA ESCOLAR 

Roba esportiva 

És convenient que els alumnes de l’escola, de P3 a 6è, facin 

ús de la roba esportiva del centre tant a les classes de 

psicomotricitat i educació física, com a les excursions i 

sortides. 

Com a novetat, el proper curs s’incorpora un nou model 

de roba esportiva que conviurà durant uns anys amb 

l’equipació existent. La nova equipació constarà de una 

dessuadora amb cremallera i caputxa, i una samarreta de 

màniga curta amb els logotips del centre. 

Per tal de donar sortida a l’equipació existent es 

podran adquirir peces de l’estoc que ha quedat de botiga 

al despatx de l’AMPA a preus més econòmic (fins a esgotar 

existències).  En breu us notificarem els dies i horari de venta 

al públic. 

 EQUIPACIÓ ESPORTIVA EXISTENT Preu  Soci Preu no  
Soci 

Xandall  sencer (jaqueta i pantalons llargs) 23 €  28 €  

Pantalons llargs 12 €  15 €  

Pantalons curts 8 €  10 €  

Samarreta de màniga llarga 7 € 10 € 

Samarreta de màniga curta 6 €  9 €  

 EQUIPACIÓ NOVA Preu Soci Preu no 
Soci 

Dessuadora 25 €  30 €  

Samarreta de màniga curta 8 €  10 €  
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Bates escolars 
 

Les bates escolars no son 

obligatòries a l’escola però si 

durant el servei de menjador de 

P3 fins a 2on de primària.  

La bata de menjador ha de ser 

de cuadrets tipus Vichy vermells 

i blancs amb gomes als punys. 

Les podreu adquirir a qualsevol 

establiment que tinguin un 

model igual o similar. 

 
 
Bossa de la Tuga 

El curs 2016-2017, l’AMPA va 

fer unes bosses per finançar 

projectes diversos del centre. 

Si hi esteu interessats en adquirir 

una (per a dur la muda per a 

educació física o per a les 

sortides), ho podeu sol.licitar a 

traves del correu de l’AMPA.  

 
 

Article Preu 

Bossa de la Tuga 2 € 
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★ Dades bancàries 
 

BANC SABADELL 
Oficina 0208 

 
Av. de Madrid, 211 
08014 Barcelona 

 
Compte AMPA 

ES02 0081 0557 1800 0152 0559 

★ Assemblea 

Al mes de novembre es convoca l’assemblea ordinària de 

l’AMPA, en què es presenta un resum de l’activitat del 

curs anterior, la proposta de projectes prioritaris del curs, 

el balanç econòmic i els membres nous. 

 
Si esteu interessats a formar part de la Junta, poseu-vos en 

contacte amb l’AMPA, sereu molt ben rebuts!!  

 
Recordeu que teniu un delegat de curs al qual podeu traslladar qualsevol suggeriment! 

  
 

Resum de dates d’Inscripció 
 

Servei Preu Data límit 

Quota de soci familiar 

Assegurança obligatòria per 
alumne 

30 € 

5€ 

Socis nous, fins al 15 d’agost 

Socis actuals, renovació automàtica 

 
Preinscripció activitats 
extraescolars 

 
15 € 

 
S’efectuarà el cobrament per remesa  a 

partir del 12 de setembre 
 

 

Per accedir a qualsevol servei de 

l’AMPA, se n’ha de ser soci i 

haver abonat la quota anual i 

l’assegurança obligatòria. 

 
Tots els formularis els trobareu a 

l’apartat AMPA del web de 

l’escola. 

 
És preferible que els tramiteu en 

línia. Si no podeu, imprimiu-los i 

dipositeu-los a la bústia de 

l’AMPA. 

ampa.guillemdeclaramunt@gmail.com 

http://agora.xtec.cat/escolaguillemdeclaramunt 


