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.

Qui som?
Pares i mares de l’escola que oferim i compartim part del nostre temps.
Què fem?
Gràcies a aquesta col·laboració i aportació, fem possible el funcionament del menjador, extraescolars,
servei d’acollida, festes...
Com Funcionem?
El dia a dia de l’AMPA es gestiona a través de les comissions de treball, formades per pares i mares de l’escola
voluntaris (sense necessitat que formin part de l’AMPA) que aportin idees, suggeriments i ajuda per
esdeveniments més esporàdics, com ara disfresses i l’organització de festes, remodelació dels patis, etc.
Tota la col·laboració és benvinguda.

Aquesta comissió
s'encarrega de cobrir la
necessitat de conciliació
familiar i fer gaudir el
nostres nens i nenes en el
seu temps de lleure.

Fan d'enllaç amb Fundesplai
(empresa del menjador) i
programen conjuntament
amb ells els menús de
l'escola.

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.

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

S’encarrega de dissenyar la
disfressa de cada any i
preparar els lots que
arribaran a cadascun dels
alumnes per tal de poder-sela confeccionar.

Coordina amb el proveïdor
els models i estocs dels
xandalls, samarretes i bates
de l’escola.

Una de les comissions mes importants que du a terme les membres de l’Ampa es aquesta de
extraescolars.
S’encarrega de coordinar totes les activitats i vetllar pel bon funcionament de les mateixes.
Tenim una plataforma on es pot gestionar les sol·licituds de serveis, las alta i baixes, rebuts, etc..
(www.ampacanalzamora.cat)

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els
horaris escolars, 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.
PREUS MENSUALS

PREU DIARI

temps

més de 20
dies

entre 15 i 19
dies

entre 10 i 14 dies

1h 30'

35,00 €

30,00 €

25,00 €

1h 15'

30,00 €

25,00 €

20,00 €

1h

25,00 €

20,00 €

15,00 €

30'

20,00 €

15,00 €

10,00 €

descompte pel 1r germà: 5€
descompte pel 2n germà: 10€

esporàdics
(menys de 10 dies)

4,00 €

independentment
de la franja horària

INFANTIL (P3 a P5)
- Ball
- Futbol sala
- Fun English
- Gimnàstica Rítmica
- Judo
- Multiesport
- Natació (Duets – Can Roses)
- Patinatge
- Iniciació al teatre
- Cant coral (migdia)

PRIMARIA (1è a 6è)
- Ball
- Futbol sala
- Fun English
- Gimnàstica Rítmica
- Judo
- Multiesport
- Natació (Duets – Can Roses)
- Patinatge
- Teatre
- Cant Coral (migdia)
- Cuina
- Guitarra (migdia)
- Robòtica
- Skate

PATINATGE

JUDO CUINA

…i moltes més.

GIMNÀSTICA RITMICA

TEATRE

SKATE BOARD

FUTBOL SALA

Aquesta quota inclou els costos i despeses:
- Llibres del curs. Gestionem, juntament amb l’equip directiu, la socialització dels llibres de text
aconseguint així un estalvi importat per a les famílies.
- Financem de l’auxiliar de conversa d’anglès en horari lectiu, amb la qual cosa es fa possible més
desdoblaments de grups en aquesta assignatura.
- Oferim el servei de secretaria per facilitar a les famílies les gestions amb l’AMPA.
- Col·laborem en els regals del tió i dels Reis dels alumnes.
- Financem i organitzem juntament amb els pares i mares dels alumnes de 6è les festes que realitzem a
l’escola: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Fi de curs, etc. Amb grups d’animació, mags, inflables,
pallassos…
- Financem les disfresses de tots els nens i nenes de l’escola, professors i monitors. A més a més, ens
fem càrrec de la preparació de la disfressa.
- Manteniment del web de l’escola.
- Financem el sopar de graduació dels nens i nenes de 6è.

Que millorem a la
nostra escola:
Cada any s’estudia, juntament amb la direcció de l’escola, quines necessitats té per a la millora i
el manteniment de les instal·lacions, i la vida al col·legi, etc... amb l’objectiu d’orientar els
esforços tant econòmics com la col·laboració de les mares i els pares, o dels mateixos nens i
nenes.
Aquestes son les ultimes renovacions que ha contribuït l’Ampa:
- Tablets per al tot un curs
- Chromebook.
- Pintar les façanes.
- Habilitar zona per aparcament de bici i patinets.
- Estructura de jocs per al pati de primària.
- Cuines de fusta, trenets i piràmide de sora al pati de infantil.
- Altaveu portàtil amb megafonia per a els esdeveniments, classes de gimnàstica, etc..
- Rocòdrom
- Renovació de les fonts del patis
•

I aquest curs estudiem fer millores en:

- Posar mes Ombres als patis.
- Reformar les parets del menjador. (pintar i panelat)
- Substituir 1 o 2 pantalles de les aules

Àrea de famílies
www.ampacanalzamora.cat
IMPORTANT:
- Donar-se d’alta
- Gestió d’extraescolars i acollida
- Mitjà de pagament dels rebuts

GRUPS DE WHATSAPP
IMPORTANT:
- Llegir les normes sobre ús dels
grups
- Fer un ús correcte, els grups són
només per a temes relacionats
amb l’escola

