
PLA ANUAL AMPA VALERI SERRA I ESCOLA BRESSOL BELLPUIG 2019-2020 

 

 
 

PLA ANUAL DE L’AMPA ESCOLA VALERI SERRA I ESCOLA BRESSOL BELLPUIG 2019-2020 
 

1- Introducció 
2- Objectius generals de l’Associació 
3- Organització de l’Associació 
4- Pressupost curs 2019-2020 
5- Comissió de coordinació 
6- Comissió informativa 
7- Comissió menjador 
8- Comissió extraescolars, acollida i casals 
9- Comissió dinamització 
10- Comissió equipament escolar 
11- Comissió educativa 
12- Cooperativa de llibres 
13- Grup teatre pastorets 
14- Grup teatre AMPA 

 
 

1- Introducció 
 
Des de l’AMPA de l’Escola Valeri Serra i l'Escoleta us presentem el Pla Anual per al curs 
2019-2020. Aquí trobareu les persones que formen part de la Junta de l’Associació i 
també les persones que, tot i no formar part de la Junta actualment, hi col·laboren de 
forma estreta.  
Us expliquem també les activitats previstes al llarg del curs, tot i que estem obertes a 
noves propostes i és possible que es facin algunes modificacions.  
Durant aquest curs engegarem nous projectes amb l’objectiu d’augmentar la 
participació de les famílies en la comunitat educativa del nostre poble.  

 
 

2- Objectius generals de l’Associació 
 
- Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, 

mares i els tutors, els professors i els alumnes del CEIP Valeri Serra i de l’Escola 
Bressol Municipal l’Escoleta de Bellpuig i els seus Òrgans de Govern i de 
participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en 
general, de tots els alumnes matriculats a fi i efecte d’aconseguir una millor 
qualitat de l’educació per als alumnes; educació inspirada en l’esforç personal, en 
el foment dels valors humans, de la tolerància, de la solidaritat, de la democràcia, 
de la millora de la salut pública i personal i del medi ambient, i del respecte a les 
normes de convivència de la nostra societat.  

- Promoure la participació de les famílies en la gestió i control dels centres.  
- Promoure la representació i la participació de les famílies en el Consell Escolar dels 

centres i el Consell Escolar Municipal 
- Fer de nexe entre els centres i el seu entorn, facilitant la col·laboració del CEIP 

Valeri Serra i de l’Escoleta en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 
l’entorn.  

- Col·laborar en les activitats educatives del CEIP Valeri Serra i de l’Escoleta i 
cooperar amb els Consells Escolars en l’elaboració de directrius per a la 
programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis, tot 
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presentant i proposant, si es creu oportú, programes d’activitats, visites, viatges, 
menjadors, colònies, etc… així com participant en la seva realització.  

- Promoure les activitats de formació de pares, mares i tutors, tant des del vessant 
cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.  

- Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació, especialment les 
extraescolars, així com organitzar l’adquisició col·lectiva i la distribució de mitjans 
necessaris per a l’educació. 

- Informar als membres de l’associació de les activitats i afers d’aquesta, impulsant 
el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.  

- D’altres que, en el marc de la normativa educativa, redundin en una major 
sensibilitat dels seus membres per l’educació en general, i per la vida escolar dels 
centres, en particular.  

- Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives.  
 
 
 

3- Organització de l’Associació 
 

3.1 Assemblea General 
L’Assemblea General de l’AMPA és l’òrgan suprem i sobirà i es reuneix com a mínim un 
cop a l’any de manera ordinària per aprovar la proposta de membres de la Junts 
Directiva, les línies generals d’actuació de l’associació, donar el vist i plau a l’entrada 
dels nous membres, aprovar els comptes del curs anterior i el pressupost per a l’actual 
i tractar tots aquells temes que es considerin de prou importància. Totes les famílies 
associades tenen veu i vot a l’assemblea.  
 
 

       3.2 Junta Directiva  
La junta Directiva de l’AMPA regeix, gestiona, administra i representa l’associació. Es 
reunirà de manera mensual, en data acordada pels membres de la Junta. La 
convocatòria serà a les 20h i tots els socis de l’AMPA hi estan convidats.  
En cas de que sorgeixin temes que requereixin una resposta més ràpida i no puguin 
esperar a la següent reunió, es convocarà a la Junta de manera urgent.  
 
 
Composició de la Junta de l’AMPA 2019-2020 per cursos  
P0: Eva Prat 
P1: Joan Robinat 
P2: Clara Griera 
P3: Rosa Raurich 
P4: Istria Molinero 
P5A: Alba Gómez 
P5B: Francys Rodríguez 
1rA: Maite Marcos 
1rB:  Eva Mata 
2nA: Irene Calvera 
2nB: Mercè Pollina 
3rA: Montse Soques 
3rB: Marc Jounou 
4tA: Judit Baena 
4tB: Josefina Calvera  
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5èA: Maria Targa 
5èB: Elena Capdevila 
6èA: Ismael Lopez 
6èB: Ramon Gilabert 

 
 

3.3 Càrrecs i tasques 
 
- Presidenta: Clara Griera 
- Vicepresidenta: Maite Marcos 
- Secretària: Irene Calvera 
- Vicesecretària: Alba Gómez 
- Tresorer:  Marc Jounou 
- Interventora: Rosa Raurich 
 
Comissions de treball:  
L’AMPA s’organitza en diferents comissions de treball des d’on es realitzen les 
diferents tasques i activitats. Cada grup està format per membres de la Junta en la 
seva majoria, però és possible que hi hagi membres que també participen en aquests 
grups que no ho siguin.  
 
- Comissió de coordinació: Clara Busqueta, Maite Marcos, Irene Calvera, Alba 

Gómez, Marc Jounou, Rosa Raurich, Francesc Teixidó, Josefina Calvera, Joan 
Robinat, Istria Molinero.  

- Comissió informativa: Montse Soques, Rosa Raurich, Alba Gómez, 
Clara Busqueta, Elena Capdevila.  

- Menjador: Maite Marcos i Mercè Pollina 
- Extraescolars, acollides i casals: Maria Targa i Istria Molinero 
- Equipament escolar: Eva Mata i Judit Baena 
- Dinamització:  Elena Capdevila, Rosa Raurich, Francys Rodríguez, Josefina Calvera,  

Ismael Lopez, Ramon Gilabert, Eva Mata, Judit Baena. 
- Educativa: Eva Prat, Marc Jounou, Clara Griera, Elena Capdevila, Istria Molinero, 

Maria Targa.  
 

4- Pressupost curs 2019-2020 
 
La quota anual per a les famílies associades es va fixar en 35 euros per a l’any 2019-2020 
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5- Comissió de Coordinació 

 
És el grup amb una visió Global de l’AMPA i de l’escola amb l’objectiu de contribuir a 
definir la planificació estratègica de l’Associació i donar suport als àmbits i grups de 
treball de l’escola.  
 
Presidenta: Clara Griera 
Vicepresidenta: Maite Marcos 
Secretària: Irene Calvera 
Vicesecretària: Alba Gómez 
Tresorer:  Marc Jounou 
Interventora: Rosa Raurich 
 
- Comunicació AMPA – Escola i Escoleta (Istria Molinero/Joan Robinat): S’establiran 

reunions periòdiques en les que es donarà la informació de les activitats o acords 
derivats de la gestió de la Junta Directiva o de l’Assemblea General, així com 
suggeriments i queixes derivades de l’activitat diària de l’escola (neteja, espais, 
subvencions, etc…). Aquest és també l’espai on l’escola canalitza les propostes de 
participació per l’AMPA. 
 

- Participació al Consell Escolar: L’AMPA participa al Consell Escolar amb una 
representant. La representant de l’AMPA s’articula amb la resta de persones que 
formen part del sector de pares i mares per a reflexionar conjuntament els temes 
que formen part de l’Ordre del Dia. També s’encarrega de comunicar els punts del 
ordre del dia per a prendre decisions com a Junta Directiva sobre les qüestions que 
es posen a debat al Consell Escolar. 

CE CEIP Valeri Serra (Josefina Calvera) 
CE L’Escoleta (Joan Robinat) 
CE Municipal (Clara Griera) 

 
- Gestió econòmica:  

(Marc Jounou, Rosa Raurich i Francesc Teixidó) 
o Assumirà les funcions de regularitzar la situació de persones autoritzades 

en comptes corrents segons Estatuts i Junta Directiva actual. S’encarrega 
també de les relacions amb les entitats bancàries. 

o Comunicar les altes i baixes dels i les membres de la Junta Directiva a la 
Conselleria de Justícia 

o Elaborar el pressupost per al curs.  
o Dotar a cada Àmbit / activitat dels recursos necessaris  
o Realitzar un seguiment pressupostari amb caràcter trimestral. 
o Mantenir al dia el pagament de les quotes anuals de la FaPac així com 

l’Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i l’Assegurança de 
Protecció de Dades.  

o Col·laborar amb l’escola en co-finançar projectes, necessitats i/o material 
d’ús comú o amb aportacions sempre en funció de la disponibilitat 
pressupostària aprovada en Assemblea.  

o Seguiment acurat de la base de dades de les famílies sòcies per mantenir-
la actualitzada i realitzar el cobrament de quotes. 
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6- Comissió informativa 
(Montse Soques, Rosa Raurich, Alba Gómez, Clara Busqueta i Elena Capdevila) 
 
La comunicació de l’AMPA amb les famílies és un element clau per a la consecució dels 
nostres objectius i la cohesió dins del conjunt de la comunitat educativa. La tasca 
principal de l’àmbit de comunicació és vetllar per què arribin a totes les famílies les 
informacions d’interès, accions i projectes, mitjançant els canals establerts:  
- Divulgació de la informació per Grups de WhatsApp per cursos a través dels 

representants de cada curs.  
- Divulgació de la informació a través del canal de comunicació oficial de l’escola, 

eBando (Montse Soques) 
- Notes paper i cartelleria (Montse Soques): Quan sigui necessari es realitzarà 

difusió d’informacions en format paper i cartelleria per complementar el mitjà de 
difusió digital.  

- Divulgació de la informació mitjançant la web i el Facebook de l’AMPA (Elena 
Capdevila). 

- Gestió del correu electrònic de l’AMPA (Elena Capdevila): 
ampavaleriserra@gmail.com 
 

7- Comissió menjador 
(Maite Marcos i Mercè Pollina) 
 
Des del curs 2016-2017 la gestió del servei integral del menjador escolar és a càrrec de 
l’Associació Alba (Qualia), amb servei de cuina propi del centre que compta amb el 
suport de la cuina central de l’Associació Alba.  
 
Els preus aprovats per al curs vigent són:  
5,80 euros/dia a partir de 4 dies al mes d’ús de menjador.  
(es cobrarà a finals de mes segons els dies que n’han fet ús) 
6,20 euros/ per als alumnes que utilitzin el menjador de manera puntual.  
(els tiquets puntuals es pagaran al comptat i per anticipat a la mateixa escola) 
4 euros/dia per al personal docent que vulgui fer ús del servei de menjador. 
 
El servei inclou l’atenció i vigilància de l’alumnat durant l’horari lectiu del migdia així 
com el manteniment i la neteja de l’espai i l’equipament de menjador segons els 
acords del conveni signat. Es compta també amb assessorament per part de la dietista 
de Qualia a consultes de famílies.  
 
A la cuina de l’Escola també es prepararan els menús corresponents als alumnes de 
l’Escoleta.  El menjar serà traslladat en contenidors degudament habilitats i 
homologats per a aquest efecte minuts abans de l’hora de dinar per una monitora de 
l’Escoleta.  
 
Els compromisos de l’Associació Alba inclouen 
- Disseny de menú acord amb els criteris de nutrició del Departament d’Educació 
- Donar resposta a menús especials (celíacs, al·lèrgies o intoleràncies) i a necessitats 

puntuals (dietes).  
- Establir 2 menús estacionals a l’any per adequar els plats als productes de 

temporada.  
- Complir les practiques de cuina saludable en els menús escolars recomanades pel 

Consell Comarcal de l’Urgell.  

mailto:ampavaleriserra@gmail.com
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- Utilitzar preferentment matèries primeres de proximitat i respectuoses amb el 
medi.  

- Celebrar les tradicions i festes del nostre país.  
- Educar el l’espai de menjador sobre cuina saludable, equilibri nutricional…  

 
Els alumnes de l’Escoleta tenen un espai destinat a poder descansar durant la 
migdiada.  
En el cas de l’Escola, si  les monitores observen o els alumnes expressen la necessitat 
de descans s’habilitarà també un espai destinat a aquest fi.  
 
El personal de cuina i monitoratge del menjador de l’Escola estarà contractat 
directament per Qualia.  
 
Per a aquest curs hi ha un augment significatiu d’alumnes fixes inscrits al menjador i 
també dels que en fan un ús esporàdic del servei.  
Donat que l’espai del Menjador ha quedat petit per al número d’usuaris actuals i en 
espera de l’ampliació de les instal·lacions del menjador, enguany s’ha optat per 
establir dos torns per dinar: en un primer torn dinaran els alumnes d’Infantil, 1r i 2n de 
Primària; en segon torn dinaran els alumnes de 3r-6è de Primària.  
 
Per a garantir el seguiment i l’avaluació dels serveix es realitzaran trobades trimestrals 
per part dels responsables de Qualia i dels membres de la comissió de menjador.  
En cas d’incidències o imprevistos es mantindrà contacte telefònic o personal per tal 
de consensuar les actuacions necessàries en qualsevol moment.  
 

8- Comissió extraescolars, acollides i casals.  
(Maria Targa i Istria Molinero) 
 
Per tal de millorar el servei d’acollides i extraescolars, aquest any serà Qualia qui 
gestioni aquestes activitats, tal i com es va aprovar en Assemblea General 
Extraordinària el curs passat.  
Des de Qualia s’ha mantingut l’oferta de les activitats que es duien a terme a l’Escola i 
s’ha mantingut el contracte als monitors que ho han desitjat i han estat d’acord amb el 
canvi de gestió.  
 
- Extraescolars: Les activitats s’iniciaran el dilluns 30 de Setembre i finalitzaran el 

divendres 5 de Juny. Les activitats mensuals finalitzaran el divendres 29 de maig. 
Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de 
l’AMPA. 
Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitza a 
l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un 
Informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les 
activitat de gestió externa* 
 
Les extraescolars que es duran a terme durant aquest curs són:  

 
o Anglès* (P3-6è): A càrrec de l’Acadèmica LM Idiomes. Es pretén que 

millorin el seu nivell de comprensió com d’expressió oral en la llengua 
anglesa en un ambient agradable i divertit amb tallers, jocs i activitats 
lúdiques. Coordinant-se amb el professor d’anglès respectiu per reforçar 
els conceptes i continguts que es realitzen a la classe. 
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P3 (45min) -13€ mensuals 
P4 , P5, 1r , 2n (1,5h) - 21€ mensuals 
3r (1h 45min) - 24€ mensuals 
4t, 5è, 6è (2h) - 27€ mensuals 
 

o Rítmica (P5-6è): A la gimnàstica rítmica s'executen cinc rutines amb cinc 
aparells diferents: pilota, cinta, cercle, maces i corda. Aprendran a 
coordinar el ball amb totes les dificultats que han de realitzar els/les 
gimnastes. 
P5 i 1r (45 min) - 11€ mensuals 
2n (1,5h) - 22€ mensuals 
3r (1,45h) - 26€ mensuals 
4t, 5è, 6è (2h) - 29€ mensuals 

 
o Mecanografia pack duo* (3r-6è): A càrrec de l’acadèmia Punt Estudi. 

L’aprenentatge de l’ús del teclat d’ordinador, millora de la velocitat, 
coneixement i pràctica de documents bàsics, ús de paper de còpia i 
tabulacions i consolidació dels coneixements que es van adquirint. Un dels 
principals objectius d’aquesta activitat és que els infants puguin descobrir 
noves utilitats de la informàtica i dels ordenadors que els puguin ser útils, 
així com que agafin confiança i agilitat amb l’escriptura mecanogràfica. 
16€ mensuals 
 

o Experiments (1r-6è): Amb l’extraescolar d’experiments es vol acostar la 
ciència als infants i fomentar la ciència entre els més joves. Els nens i 
nenes observaran i experimentaran de forma directa amb tots els 
elements que els envolten i descobriran la part més divertida de la ciència. 
1r trim (12 set): 43,5€ - 2n trim (13 set): 47,5€ - 3r trim (7 set): 26€ 

 
o Petit Xef (P3-6è): Taller per iniciar-se en el coneixement i el plaer 

d’experimentar la creativitat culinària i els aliments, amb la gran varietat 
de menjars. Amb aquesta extraescolar es vol insistir en la importància 
d’una alimentació saludable i equilibrada. També es vol fomentar el treball 
en equip i les habilitats tècniques dels infants a la cuina. 
1r trim (12 set): 43,5€ - 2n trim (13 set): 47,5€ - 3r trim (7 set): 26€ 
 

o Manualitats Solaç* (1r-6è): Activitat a càrrec del Centre d'Expressió 
Artística Solaç. Es vol que els infants explorin amb la màxima diversitat de 
tècniques, d'estils, de temes... per tal d'estimular-los i de buscar el seu 
propi llenguatge, aquell que més els ajudi a donar forma i per tant a 
expressar les seves motivacions a través de l’art. 
20€-18€ mensuals 
 

o Música* (P3-P5): A càrrec de l’Escola de Música. Es tracta d’una activitat 
molt divertida pels infants, els alumnes milloren el seu sentit de l’audició, 
incrementen la seva percepció, creativitat i sincronització a través dels 
instruments. Aprenem el llenguatge musical i ens hi iniciem, treballant 
valors com la dedicació, constància i estima pel que fan. 
1r Trim 43,50€ - 2n Trim 47,50€ - 3r Trim 26,00 € 
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o Multiesports (P3-P5): Varietat molt rica d’experiències motrius on 
s’aprenen aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. A més el joc és 
protagonista indispensable de totes les sessions i gràcies a ell els nostres 
alumnes poden assolir un millor coneixement dels continguts que se’ls hi 
presenten. 
1r trim (12 set): 43,5€ - 2n trim (13 set): 47,5€ - 3r trim (7 set): 26€ 

 
o Teatre (1r-6è): activitat destinada a la interpretació, una manera lúdica de 

conèixer el món de les arts escèniques.  
1r trim (12 set): 43,5€ - 2n trim (13 set): 47,5€ - 3r trim (7 set): 26€ 

 
Les següents activitats extraescolars es van ofertar però no s’han pogut dur a 
terme per falta d’inscrits: robòtica; escacs; àrab; funky, dance, hip-hop; iniciació al 
funky; futbol sala; atletisme; enfilem les manualitats.  

 
- Acollides: per tal d’afavorir la conciliació familiar s’ofereix servei d’acollida per a 

les famílies que ho necessitin. S’ofereixen les franges de 8 a 9 del matí, de 12:30-
13:30h i de 16:30 a 18:30h. Tant al matí com a la tarda es podrà fer ús del servei 
en franges de 30 minuts.  
Les acollides començaran el dia 12 de setembre i s'acabaran el 19 de juny. 
Per fer ús de les acollides s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de 
l’AMPA. 
Acollida (30 min) -15€ mensuals (1,5€ dia puntual) 
Acollida (1h) - 25€ mensual (2€ dia puntual) 
Acollida (1,5h) - 30€ mensuals (3€ dia puntual) 
Acollida (2h) - 40€ mensuals (4€ dia puntual) 

 
 

- Estan previstes acollides especials de 9 del matí a 1 del migdia per als dies de lliure 
disposició (31 d'octubre de 2019, 24 de febrer de 2020, 4 de maig de 2020)  i per 
als dies laborables dels períodes de Nadal i Setmana Santa (sempre que es 
compleixin el mínim d’inscrits) 

- També es realitzarà casalet d’estiu del 2 al 10 de Setembre de 2019 i del 22 al 30 
de Juny de 2020 (sempre que es compleixin el mínim d’inscrits). 

 
L’horari de les activitats extraescolars i acollides és el següent:  
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9- Comissió equipament escolar 
(Eva Mata i Judit Baena) 
 
Des de la comissió de l’equipament escolar es durà a terme la gestió de compra i 
marcatge del xandall de l’escola. Es realitzaran entre dues i tres comandes a l’any 
segons demandes de les famílies. Per tal d’encomanar l’equipament s’haurà de fer 
pagament per avançat. L’AMPA disposa de peces de mostra per tal de poder emprovar 
les talles corresponents.  
 
 

10- Comissió dinamització 
(Elena Capdevila, Rosa Raurich, Francys Rodríguez, Josefina Calvera,  Ismael Lopez, 
Ramon Gilabert, Eva Mata, Judit Baena)  
 
Des de la comissió de dinamització es vol fomentar la creació de vincles entre l’escola, 
els alumnes i les famílies, així com fomentar activitats relacionades amb les tradicions 
populars i pròpies del poble.  
 
Es realitzaran les següents activitats:  
- Visites de l’Oncle Buscall i el Patge Reial.  
- Suport econòmic a l’activitat del Caga Tió.  
- Suport econòmic per als regals del Reis Mags per les classes.  
- Col·laboració amb la festa de Sant Jordi 
- Col·laboració amb les activitats esportives organitzades pel Consell Comarcal.  
- Orles dels alumnes de 6è i l’Escoleta 
- Organització de la festa de final de curs (es celebrarà el dissabte 13 de Juny de 

2020).  
 

La comissió està oberta a noves propostes i activitats i anirà afegint esdeveniments i 
col·laboracions al llarg del curs.  
 

11- Comissió educativa 
(Marc Jounou, Clara Griera, Eva Prat , Istria Molinero, Elena Capdevila i Maria Targa) 
 
Aquest nou grup de treball  tindrà com a objectiu principal oferir a les famílies sòcies 
un seguit d'activitats de caire lúdic i educatiu que complementin les activitats 
extraescolars i que fomentin la cohesió social de la comunitat educativa. Les propostes 
d'activitats seran diverses, de participació familiar i fora de l'horari lectiu i 
d'extraescolars. Aquesta comissió a més, intentarà fer aportacions i propostes 
constructives d'àmbit pedagògic als diferents actors que intervenen al centre. 
 

12- Cooperativa de llibres 
(Cristina Borges i Míriam Capdevila) 
 
Principals característiques del programa:  
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1. No només pretén contribuir a l’estalvi econòmic de les famílies, sinó que 
pretén, a més, transmetre un conjunt de valors a l’alumnat: mediambientals, 
de no malbaratament d’uns recursos existents, ... 

2. Al finalitzar el curs escolar, es valora i puntua, de forma totalment ANÒNIMA 
(els codis garanteixen la traçabilitat), l’estat de cada un dels llibres, per tal de 
valorar el grau de bon ús i manteniment dels llibres de cada un dels alumnes 
adherits al programa. 

3. Es premia el bon ús i manteniment dels llibres: A l’alumne que millor ús i 
manteniment faci dels llibres, se li cedeixen els llibres disponibles amb millor 
estat. 

4. S’imposa una quota de reposició a les famílies d’alumnes que han fet un mal ús 
i/o manteniment dels llibres, quota que és més elevada com més gran sigui la 
diferència entre l’estat dels llibres en el moment que es cedeixen i el seu estat 
en el moment que es retornen. 

5. És un programa autosuficient; disposa de la seva pròpia comptabilitat; no 
requereix d’injecció de diners externs, però l’AMPA ha de renunciar als 
beneficis que suposaria pels seus comptes generals la distribució de llibres 
sense el foment de la reutilització dels llibres. 

6. Els llibres reutilitzables es cedeixen abonant un import d’entre el 5% i el 20% 
sobre el PVP. 

7. El primer any d’adhesió al programa comporta abonar un import d’entre el 
75% i el 85% sobre el PVP dels llibres reutilitzables, que es lliuren totalment 
nous i passen a ser propietat de la cooperativa al finalitzar el curs 
escolar. Aquest punt serà d'aplicació també a les famílies amb ajuts o beques 
per adquisició de llibres que determinin gaudir dels serveis de la Cooperativa, 
entenent així que s'adhereixen plenament al programa en totes les seves 
condicions. 

8. Els llibres NO reutilitzables es distribueixen amb un import de descompte 
d’entre el 10% i el 25% sobre el PVP. 

9. Per adherir-se al programa, cal ésser soci de l’AMPA i adquirir lots de llibres 
complerts. 

10. En el curs que la família adherida al programa decideixi deixar d’estar-ho, ja no 
podran adherir-s’hi en cursos següents ni obtindran cap tipus de descompte si 
volen adquirir els llibres a través de l’AMPA. 

11. Les famílies sòcies de l’AMPA però no adherides al programa, poden adquirir 
els llibres amb un 5% de descompte. Les famílies NO sòcies de l’AMPA poden 
adquirir els llibres a través de l’AMPA però sense cap tipus de descompte. 

12. Hi ha una comissió que gestiona la implantació del programa. 
 
Decàleg per al bon ús i manteniment dels llibres de text 
- Tots els llibres nous adquirits, abans de fer-ne ús, caldrà folrar-los amb folre plàstic 

transparent NO adhesiu. 
- A tots els llibres cedits caldrà substituir-ne el folre de plàstic transparent NO 

adhesiu per un altre de nou, de les mateixes característiques. 
- En cap cas podrà desenganxar-se l’etiqueta identificativa adhesiva que portaran 

tots els llibres que formaran part del programa cooperatiu. 
- El nom de l’alumne que faci ús del llibre només podrà escriure’s a l’espai reservat 

per tal efecte. 
- Si es fa malbé un llibre o es perd, caldrà comunica-ho al tutor/a el més aviat 

possible. 
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- No podran agafar-se notes sobre el propi llibre. Si es requerís subratllar text, es 
farà amb un llapis de mina tova. 

- Si cal, es copiarà l’enunciat dels exercicis i es resoldran en un quadern. 
- Caldrà tenir cura dels llibres en tot moment. Caldrà conservar-los tal i com ens 

agradaria trobar-los. 
 
 
 
 

13- Grup teatre pastorets 
 
L’AMPA del Valeri Serra i l’Escoleta organitza els pastorets des del 1983 de manera 
ininterrompuda. Totes les diferents AMPES que han anat transcorrent se n’han fet 
càrrec o han buscat algun grup de persones per tal que ho realitzessin. 
 
L’actual comissió de Pastorets, des del 2015, està formada per: 
Jordi Torres: gestió organitzativa 
Josep Pons : decorats  
Albert Santiveri: suport  
Mireia Pons: vestuari 
Elisenda Sanchez: balls infantils 
Marc Jounou: suport 
Maria Targa: suport 
Aleix Oliva: llum i so 
Marta Termens: direcció adults 
 
Cada membre té una funció diferent de tal manera que les tasques queden repartides: 
decorats, assajos, balls dels infants, llum i so, vestuari..., però les responsabilitats i 
decisions són compartides. 
Sempre realitzen dues representacions durant les dates de Nadal, una d’elles sempre 
és el 26 de desembre. 
Des de fa dos anys, aquest serà el tercer, es realitza un concurs a l’escola per tal de fer 
participar els alumnes de l’escola en el cartell dels Pastorets. 
 
Els beneficis econòmics de la venda d’entrades es destinen a l’AMPA i a l’Escola.  
 
 

14- Grup teatre AMPA 
(Josep Torra, Jordi Torres, Josep Ticó) 

 
D’uns anys cap aquí també s’organitza una representació teatral entre pares i mares de 
l’Escola que es representa habitualment durant els dies de Festa Major. És un treball 
en equip on hi col·laboren molts membres de l’Associació i any rere any ens dona un 
apunt cultural i d’humor al nostre poble.   

 
 Els beneficis econòmics de la venda d’entrades es destinen a l’AMPA i a l’Escola. 


