AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ

SANT PERE MOLANTA

CURS 2021-2022

Per posar-vos en contacte amb nosaltres: ampasantpere@gmail.com
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES AL DESPATX DE L’AMPA:
-Tots els dilluns lectius, de 8.00 a 10.00 del matí
-Tots els dijous lectius, de 14.30 a 16.00 de la tarda.
QUÈ ÉS L’AMPA?
L’AMPA és una associació de pares i mares de l'alumnat de l'escola sense afany de lucre, que gestiona
recursos i activitats per l'alumnat i per les famílies de l'escola, per tal de millorar les seves
infraestructures i les condicions en les que desenvolupa la seva activitat. L’AMPA col·labora en les
activitats educatives del centre mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
Les famílies de l'alumnat del Centre poden associar-se a l'AMPA pagant la quota aprovada en
assemblea per a cada curs. En l’Assemblea Extraordinària que es va fer al juliol del 2021 es va decidir
per votació que la quota a partir d’aquest curs 2021-2022 seria de 67€ per família.

QUINS SON ELS OBJECTIUS DE L’AMPA?
El nostre objectiu principal es promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre i la
seva representació i participació en els Consells Escolars, a més de donar suport i assistència a
persones de l'associació, i en general a les famílies, als mestres, a l'alumnat del centre, i a la comunitat
educativa en tot el que es refereix a l'educació dels fills i de les filles.

QUE FA L’AMPA?
-L’AMPA s’encarrega de la DISTRIBUCIÓ, GESTIÓ I PREPARACIÓ per cada alumne dels llibres de text
i material que ens indica l’escola per curs (aplicant el mateix descompte a les famílies que ens
ofereixen les editorials a nosaltres).
Les quotes de material que cobra l’AMPA a començament de curs es transfereixen íntegrament a
l’escola, doncs és la que en fixa l’import.
-L’AMPA proporciona a les famílies les SAMARRETES de l’escola (a P-3 i alumnes nouvinguts ja estan
incloses a la bossa dels llibres), i la resta es poden comprar al despatx a 7€ cadascuna. Cal recordar
que les samarretes son obligatòries en les classes d’Ed. Física i en les sortides.
-L’AMPA fa d’enllaç entre les famílies i l’escola a través dels DELEGATS I DELEGADES de cada curs,
que recullen la informació de les famílies i es reuneixen periòdicament amb la comissió de delegats i
delegades de l’AMPA, per tal que aquesta assumeixi les demandes efectuades.
-L’AMPA contracta un AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS des de ja fa 7 cursos, en línia amb l’impuls
que des de l’escola es dóna a l’aprenentatge en anglès, i de comú acord amb la mateixa. L’auxiliar de
conversa està present en la meitat de les classes d’anglès de tots els cursos de l’escola, des de P3 fins
a 6È; l’experiència d’aquests anys ha demostrat que és un gran reforç pels alumnes, i que ha fet que
els seu anglès millori.
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-L’AMPA també COL·LABORA econòmicament en el tió i reis de l’escola, en els tallers que es realitzen
a l’escola, en la festa de final de curs i en totes les necessitats puntuals que sorgeixin des de l’escola,
i en les quals es demani la seva col·laboració.

-L’AMPA ofereix el SERVEI D’ACOLLIDA matinal de les 8 a les 8.30 del matí; el SERVEI DE
CANGURATGE A LA TARDA es podrà portar a terme si hi ha demanda suficient.
Aquest curs 2021-2022 continuem apostant per quotes diferenciades segons la freqüència d’us del
servei, proporcionals a la durada, independentment de si són al matí o a la tarda, i familiars, enlloc
d’individuals, per tal de facilitar la conciliació de les famílies de l’escola, i que el preu no sigui un
obstacle, per tal d’incrementar l’ús del servei a fi que sigui menys deficitari.
-L’AMPA gestiona el SERVEI DE MENJADOR, amb un conveni amb l’empresa FUNDESPLAI, que amb
un cuiner/a fan el menjar in-situ a la cuina de l’escola, i amb el monitoratge adient per la ràtio de
comensals que acompanya els infants durant el temps del migdia.
El preu del menú escolar el fixa la Generalitat mitjançant un decret, i aquest preu ha d’estar entre els
marges que contempla la llei (menú + monitoratge.) Durant els cursos passats, al haver disminuït el
nombre de nens al menjador, i valorant que tots els monitors són necessaris per un correcte
funcionament, el Departament d’Educació ens va autoritzar el preu del menjador: 6,35€ els fixes i
6,80€ els esporàdics.
Per tal de poder fer ús del menjador escolar, cal que us doneu d'alta a l'App de Fundesplai. La podeu
descarregar mitjançant Google Play o App Store. Encara que feu ús esporàdicament del servei de
menjador, us heu de registrar. Recordem que el servei de menjador NO accepta pagaments en efectiu
-L’AMPA organitza les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS al migdia de 12.00 a 13.00h, i de 13.00 a 14.00h
i a l’acabament de la jornada escolar de 16.00 a 17.00h, ó en alguns casos fins les 17.30h.
-L’AMPA organitza des de fa uns anys les COLONIES (fora de horari lectiu, coincidint amb els dies de
lliure disposició de l’Escola).

-L’AMPA organitza XERRADES adreçades a les famílies de l’escola, de temàtiques que les mateixes
famílies suggereixen a nivell individual o a través dels delegats/delegades de curs. També col·labora
en l’organització de xerrades que realitza l’escola adreçades a les famílies.
També, ens les reunions que organitza l’escola amb les famílies, posa a disposició dels fills/filles de
les famílies que hi assisteixen CANGURATGE GRATUÏT.
PER QUÈ FER-SE SOCI DE L'AMPA?
Totes les activitats que realitza l’AMPA s’aconsegueixen gràcies a la col·laboració de totes les
famílies i de l’escola. L’escola i l’AMPA anem a la una per fer la millor escola possible; intentem
col·laborar en tot el que puguem, i aprofitar les sinèrgies. Les famílies col·laboren amb la quota
anual, però sobretot col·laboren participant en el dia a dia de l’escola dels seus fills/filles, sigui fent
de delegats de curs, proposant noves activitats o canvis en les que ja es fan, col·laborant
puntualment en l’organització o, simplement, participant en les activitats organitzades. L’objectiu
de l’AMPA és l’objectiu de totes les famílies, perquè sense famílies, no hi ha AMPA: L’AMPA SOM
TOTS.
VOLS PARTICIPAR ACTIVAMENT EN L’AMPA?
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Partint de la base que l’AMPA som tots, però no funciona sola, us animem a participar en la Junta
Directiva; és una bona manera de seguir de més a prop l’educació dels vostres fills i filles, a més de
contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament, perquè els pares i mares també som part de
la comunitat educativa.

JUNTA DIRECTIVA 2021-2022
PRESIDENTA: Andrea Serradell
SOTS-PRESIDENTA: Maria Robles
TRESORERA: Lourdes Arenas
SECRETÀRIA: Erika Martínez
VOCALS: Consol Barrero, Toñi Pérez, Samantha Selva, Cristina Simarro, Olga Manso, Elena Tapia, Anna
Muñoz
REPRESENTANT DE L’AMPA AL CONSELL ESCOLAR: Andrea Serradell.
ATENCIÓ AL DESPATX: Nuri Parellada.

Cal que estigueu atents a les informacions que anirem
enviant a la vostra adreça de correu electrònic.

SETEMBRE 2021
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