
Ben���g��e� f��íli�� :
Us presentem una petita introducció a la informació
més rellevant pel curs 2022 - 2023.



Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA

QUI SOM I QUÈ FEM?

L’AMPA Escola Ca n’Alzamora és l’associació de famílies 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.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant:

canalzamora.ampa@gmail.com

https://www.ampacanalzamora.cat/acceso.aspx

Horari d’atenció a les famílies :
9-10.30 h. Despatx de l'AMPA

Horari d’atenció a les famílies :
9-10.30 h. 635.254.314

@ampacanalzamora

@canalzamora

mailto:canalzamora.ampa@gmail.com
https://www.ampacanalzamora.cat/acceso.aspx
https://wa.me/635254314
https://www.instagram.com/ampacanalzamora/
http://facebook.com/canalzamora
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Com ���c�o���?

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

Comissió
Extraescolars
i acollida:

S’encarrega de coordinar totes les activitats i vetllar pel bon funcionament de
les mateixes.

Comissió
Carnestoltes
i Gegantera:

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
i temps de
migdia:

Fan d'enllaç amb Fundesplai (empresa del menjador) i programen
conjuntament amb ells el menús de l'escola. Es valora també la qualitat i
servei del proveedor.

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.

Comissió
Comunicació:

S’encarrega de mantenir informades a les famílies de totes les tasques e
informació rellevant que es realitza a l’AMPA.
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Comissió
Igualtat i
diversitat:

Aquesta comissió s’encarrega de reforçar i ajudar a l’escola en el protocol
establert d’igualtat, diversitat i contra l’assetjament escolar.

Comissió
millora dels
espais
exteriors:

Aquesta comissió s’encarrega de mantenir en bon estat el espais exteriors i
els elements de joc que hi ha instal·lats

La participació de les famílies 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:

hola@ampacanalzamora.cat

Com����ac�ó am� ��s ���er���s ���er����to��:

Us deixem un petit esquema de com comunicar-vos amb les diferents competències a l'escola:

Per qualsevol tema que tingui lloc dintre de l’horari lectiu,
excursions, dubtes amb el temari, sortides i entrades fora d’horari,
etc, haureu de contactar amb l’escola a través de: Telèfon de l’escola,
correu electrònic de secretaria i també el correu de la/el  tutor/a.
L'escola disposa de l’app TOKAPP per fer les seves comunicacions
oficials.

L’AMPA envia els seus comunicats oficials a través del grup de
WhatsApp composat per la junta de l’Ampa i els diferentes delegats i
delegades de cada classe. Un cop al trimestre es reuneixen els
delegats i delegades amb direcció per traslladar els dubtes o
inquietuds de cada classe. Disposem de una plataforma independent
on teniu un usuari, serveix per les inscripcions a extraescolar, acollida
com per estar informats de les últimes notícies o activitats que fem.

Fundesplai és l’empresa que s’encarrega del menjador i espai del
migdia. Us heu de donar d’alta a la seva plataforma per poder
domiciliar els rebuts i rebre informació. A través de la seva app, les
famílies de P3 rebreu l’informe diari de menjador. La resta de cursos
reben un informe trimestral.

mailto:hola@ampacanalzamora.cat


Dossier presentació AMPA CA N’ALZAMORA

ALTA A LA PLATAFORMA:

Per ser soci de l’Ampa s’ha d'estar registrat a l’àrea de famílies de la nostra web, allà trobareu
moltes més dades per consultar tot el que fem.

Dintre de la web podreu triar la forma de pagament, fer les autoritzacions necessàries, i veureu
tots els pagaments realitzats o pendents.

Procediment per a la inscripció a la Plataforma de l’AMPA:

1) Accedir a la web: https://www.ampacanalzamora.cat/acceso.aspx

2) Clica a l'ÀREA DE FAMÍLIA

3) Omple el formulari de NOVA FAMÍLIA A L’ESCOLA

https://www.ampacanalzamora.cat/acceso.aspx
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4) Una vegada omplertes les OPCIONS D’ALTA , clica a MOSTRAR

FORMULARI

5) Un cop s’ha omplert el FORMULARI D’ALTA DE NOVA FAMÍLIA s’haurà
d'esperar a l'acceptació de la sol·licitud.
En aquest punt és molt important que empleneu tota la informació possible
encara que en aquest moment no feu servir extraescolars o acollida.
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QUOTES AMPA

Què in����?

➢ Llibres nous i socialitzats: Juntament amb l’equip directiu, ens encarreguem tan de la
sol·licitud dels llibres nous i llicències, com de la gestió socialització dels llibres que es
poden fer servir més d’un curs. D’aquesta manera s’aconsegueix un estalvi important per
a les famílies. 

➢ Finançament de l’auxiliar de conversa d’anglès en horari lectiu. Això permet 30 minuts
setmanals de conversa des de P3 fins a 6è, i també realitzar un dels taller de primària i
espais a infantil amb l’auxiliar de conversa. El desdoblament dels grups al realitzar la
conversa setmanal permet una major atenció per part de la tutor i de l’auxiliar de
conversa.

➢ Servei de secretaria per facilitar a les famílies les gestions amb l’AMPA. 

➢ Finançament dels regals de Nadal pels nens i nenes.

➢ Finançament i organització de les festes que realitzem a l’escola: Castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Fi de curs, etc.

➢ Finançament de 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 de la plataforma de l’AMPA.

➢ Finançament del sopar de graduació dels nens i nenes de 6è

➢ Gestió de les activitats extraescolars i acollides oferint a les famílies sòcies uns preus més
favorables.

➢ Gestió de la bata i la roba d’esport de l’escola, amb preus especials per les famílies
associades.

➢ Finançament de millores a l’escola: Juntament amb la direcció de l’escola es valora
anualment àmbits de millora.
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Des���s���en� �� q�o���:

Aquesta quota és indivisible ja

que tota la comunitat es

beneficia de la feina, material i

millores de l’AMPA.

Si necessiteu un tipus de fraccionament diferent us podeu adreçar mitjançant un correu
electrònica a:

hola@ampacanalzamora.cat

MODALITATS DE PAGAMENT:
➢ El pagament de les quotes es pot fer mitjançant transferència o per domiciliació bancària.

Quedarà seleccionat a la plataforma.

➥ Opció Transferències: Número de compte: ES74 0182 8659 2902 0057 4864
Data límit: 1 de setembre.

➥ Opció Domiciliació bancària:

DATA CONCEPTE IMPORT

JUNY
Quota família 32 €  

1/3 Quota infant 35 € pe� ��f���

JULIOL

NOMÉS NOUVINGUTS

Quota família 32 €  

1/3 Quota infant 35 € pe� ��f���

AGOST 2/3 Quota infant 53 € pe� ��f���

SETEMBRE 3/3 Quota Infant 53 € pe� ��f���

mailto:hola@ampacanalzamora.cat
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Exe��l��:

➢ Familia nova amb un infant :
➥ Tot�� �� la ����a: 173 € ->  32€ + 141€

➢ Família amb 2 infants:
➥ Tot�� �� la ����a: 314 € ->  32€ + 141€ +

141€
➢ Família amb 3 infants:
➥ Tot�� �� la ����a: 455 € ->  32€ + 141€ +

141€ + 141€
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COMISSIÓ VESTUARI

Posem a disposició de les famílies el xandall de l’escola i la bata.

Com a novetat d’aquest curs, hem canviat el model bicolor per evitar la barreja de colors al
rentar la roba. Hem trobat un proveïdor que ens ofereix preus més econòmics. Totes les
famílies que tenen els models anteriors, poden continuar fent-los servir sense problema.

L’empresa que se’n fa càrrec és JOJEL Uniformes, i és una empresa dedicada a la
comercialització d’ uniformes escolars i esportius.
La botiga està situada al centre de Rubí, al carrer Magí Ramentol, 12 , (davant del Zeeman i
molt a prop del mercat Municipal). Estarà oberta desde el divendres 15 de juliol i l’horari
d’obertura serà de dilluns a divendres de 17-20h.

Carrer Magí Ramentol, 12

17 a 20H

686.164.336

ARTICLE
* Disponible a finals de setembre, inici octubre.

TALLES
PREU
SOCI

PREU
NO SOCI

JAQUETA CREMALLERA SENSE CAPUTXA 3 - 4/5 - 6/8 17,00 € 22,00 €

JAQUETA CREMALLERA CAPUTXA* 8/10 - 12 - T.S - T.M 17,00 € 22,00 €
DESSUADORA CAPUTXA 8/10 - 12 - T.S - T.M 17,00 € 22,00 €
PANTALÓ CURT TOTES LES TALLES 7,00 € 12,00 €
SAMARRETA MÀNIGA LLARGA TOTES LES TALLES 9,50 € 14,50 €
SAMARRETA MÀNIGA CURTA TOTES LES TALLES 9,50 € 14,50€
BATA FINS TALLA 12 13,00 €
Nom gravat a la butxaca de la bata 3,00 €
Nom gravat a la butxaca de la bata i petit dibuix 4,00 €
LLENÇOL IMPERMEABLE P3 2 UNITATS pe� ��fin��

https://goo.gl/maps/q4ryXpywzoGPDU447
https://wa.me/686164336
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In�o�m���ó ad����on��

Per acreditar-se com a soci, s’haurà de mostrar el codi QR que es troba a l'àrea de famílies
de la plataforma.
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COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

Benvolgudes famílies de P3, aquest any desde aquesta comissió s’ha volgut incorporar noves
propostes perquè tingueu una millor conciliació familiar. Us demanem que feu l’usuari a la
plataforma i estigueu atents a les notícies i l’instagram.

Podreu contactar al següent correu electrònic:

canalzamora.ampa@gmail.com

És molt important que seguiu les indicacions d’inscripció a la Plataforma, així com la

familiarització perquè en el moment que s’obren inscripcions podeu fer-les sense gaires
complicacions.

EXTRAESCOLARS  P3 CURS 2022-2023

➢Acollida
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.

➥ Acollida des de les 7,30h, si no omplim un mínim de 10 alumnes no es
realitzaran des d’aquesta hora i s’obrirà a les 7,45h com sempre, i tarifa horaria
de 1,15h. Pre� ��i��t��i�

mailto:canalzamora.ampa@gmail.com
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Durada extraescolars : 3 d’octubre de 2022 fins al 31 de maig de 2023. Les extraescolars de
dijous i divendres, tindran servei d’acollida els dies 1 i 2 de juny de 2023.

➢Art attack
En aquesta activitat els nostres nens i nenes desenvoluparan la seva imaginació i
creativitat. Realitzaran diferents activitats artístiques, amb l'objectiu de treballar la
motricitat fina i grossa, i reforçar la concentració de forma lúdica.

➥ Temps 1 hora setmanal (segons calendari)
➥ Preu de l´activitat 20€ de per nen/a. al mes, (inclòs el material per a l’activitat i

el monitoratge del temps de berenar). Pre� ��i��t��i�

➢Teatre
L ´objectiu d´aquesta activitat es treballar la capacitat expressiva dels nens i nenes
mitjançant activitats teatrals, la facilitat de parlar en públic, i la seva autoestima i
confiança. -amb l´objectiu d de representar una obra teatral.

➥ Temps 1 hora setmanal (segons calendari)
➥ Roba còmoda.
➥ Preu de l'activitat 15€ per nen/a. al mes (inclòs el monitoratge del temps de

berenar) Pre� ��i��t��i�

➢ Judo
Es un esport molt recomanable per als nens i nenes, ja que permet una educació
integral tant física com emocional, potenciant les possibilitats psicomotrius i la millora
de la relació entre els alumnes.

➥ Temps 1 hora setmanal (segons calendari)
➥ Quimono (Decathlon)
➥ Preu de l'activitat 15€ per a nen/a. al mes (inclòs el monitoratge del temps de

berenar) Pre� ��i��t��i�
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➢Multisport
El Multiesport es un conjunt d´activitat dirigida per desenvolupar i potenciar les
habilitats motrius bàsiques i específiques que permeten als nens i nenes
desenvolupar-se millor en els esports que vulguin especialitzar-se.

Es realitzaran diferents jocs lúdics, jocs expressius i activitats pre-esportives on els nens
i nenes s´iniciaran a diferents esports tant individuals com en equip.

➥ Temps 1 o 2 hores setmanals (segons calendari)
➥ Roba i calçat esportiu
➥ Preu de l'activitat :

A. Un dia a la setmana 15€ per nen/a. al mes (inclòs el monitoratge del
temps de berenar) Pre� ��i��t��i�

B. Dos dies a la setmana 30€ per nen/a al mes ( inclòs en monitoratge del
temps de berenar) Pre� ��i��t��i�

➢ Natació
Aquest esport proporciona múltiples beneficis als més menuts. Reforçant el seu
sistema de defensa, millorant la seva musculatura i flexibilitat, adquirint una correcta
postura corporal. Desenvolupant la seva coordinació i equilibri.

➥ Opcions a escollir:
A. 1ª Club natació Can Rosés, preu 60€ per nen/a trimestral. L'activitat es

realitzarà els dimecres. Pre� ��i��t��i�
B. 2ª Club natació Duet, preu 60€ per nen/a trimestral. L'activitat es

realitzarà els dimarts o dijous, segons aforaments.Pre� or����at��
➥ Banyador, gorro de natació, tovallola o barnús, xancles o mitjons antilliscants,

roba de recanvi per després de la dutxa.
➥ El desplaçament fins les instal·lacions dels clubs van a càrrecs de les famílies.

➢Anglès

Els nens i nenes aprenen aquest idioma treballant la fonètica d'una forma lúdica i
divertida i així es familiaritzen amb el vocabulari.

➥ Temps 1 hora setmanal (segons calendari)
➥ Preu de l'activitat 15€ per a nen/a. al mes (inclòs el monitoratge del temps de

berenar) Pre� ��i��t��i�
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In�o�m���ó ad����on��

➢ Totes les activitats necessitem un mínim d'alumnes inscrits perquè es puguin realitzar.
Aquestes inscripcions es faran a través de la plataforma de l'AMPA.

➢ Els nens i nenes inscrits en alguna activitat al finalitzar les classes, aniran al menjador
acompanyats per un/a monitor/a on berenaran abans de començar l'activitat. Cal que
portin el berenar de casa en una bossa amb tovalló, tal com es posa per l'esmorzar.

➢ Les sortides es fan per la porta del pati de primària a les 17.45h.

➢ Les baixes de qualsevol activitat han de ser abans del dia 20 del mes en curs per evitar
girar el rebut del següent mes (Exemple: Baixa abans del 20 d’octubre, no es cobra el
mes de novembre).

○ En el cas de natació els cobraments seran trimestrals per tant les baixes es
faran abans del día 20 de l’últim mes del trimestre per no pagar el següent
trimestre, tenint en compte que l´activitat comença a l'octubre i finalitza al
juny. (Exemple: Baixa abans del 20 de desembre, no es cobra el trimestre de
gener, febrer i març)

➢ Un cop comencen les extraescolars es fan els grups de difusió de Whatsapp com a
canal d’informació a les famílies. És un grup independent al de classe.
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COMISSIÓ LLIBRES

Amb el llistat de llibres que ens proporciona l’escola l’AMPA s’encarrega de demanar als
diferents proveïdors, els llibres fungibles i preparar els lots per a cada infant.

Com a novetat aquest curs, els llibres fungibles, els hauran de recollir les famílies al despatx de

l’Ampa a inicis de setembre*.

Al recollir-los les famílies hauran de signar el document d’entrega conforme disposen de tots
els llibres fungibles del llistat.

Els llibres socialitzats, els tindran a la classe.

El lot constarà de:

➢ Llibres fungibles (els que no serveixen d’un any per l’altre perquè s’escriuen)

➢ Agenda escolar de 1r a 6è.

*L’AMPA només distribuirà llibres a les famílies que formen part d’aquest projecte. És a dir,

que hagin pagat la quota tant de soci com de llibres i estiguin al dia de pagaments d’acollida o
extraescolars.

In�o�m���ó ad����on��

Les dates d’entrega es confirmaran més endavant, s’enviarà un comunicat amb dia i horari de
recollida.
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COMISSIÓ MENJADOR
El espai de migdia de la nostra escola està gestionat per Fundesplai.

L’AMPA fa de nexe d’unió entre Fundesplai i les famílies, programen conjuntament els
menús anuals i vetlla pel correcte funcionament d’aquest servei.

Tots els usuaris de menjador han de donar-se d’alta al servei a la APP de FUNDESPLAI
per fer la inscripció al servei:

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app

Les famílies poden fer ús del menjador de manera fixe o dies esporàdics.

Usu���� Fix��:

Es considera usuari fixe aquell alumne que faci ús del servei de menjador com a mínim 3
dies a la setmana sense que aquests variïn constantment.

Per el proper curs 2022/23 el preu del dia fixe s’ha establert en: 6,49€

Fundesplai emetrà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat per les
famílies entre el 1 i el 5 de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat
es girarà entre el 25  28 d’aquest mes. Els imports es calcularan de la següent manera:

➢ Els mesos de setembre i juny es cobraran en funció dels dies lectius del mes
corresponent.

➢ Els mesos de octubre al maig es farà una mitjana segons el total de dies lectius de
tots el període, i l’import és el mateix tots els mesos.

*A falta de tenir el calendari oficial del proper curs queden pendents els imports totals
dels mesos.

Dev����i�n�:

Si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva absència al/la coordinador/a del
menjador abans de les 09.30h del dia en qüestió, s’abonarà, en el rebut del mes següent,
3,00 € per dia d’absència.

Per comunicar les absències podeu fer-ho per telèfon o correu electrònic::

canalzamora@fundesplai.org

Coordinador/a Fundesplai a l’escola:

661751332

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
mailto:canalzamora@fundesplai.org
https://wa.me/661751332
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Usu���� Es�o�àdi��:

El preu del servei diari per els alumnes esporàdics està establert en 7,15€/día.

El procés d’inscripció serà el mateix que per als usuaris fixes i el cobrament del rebut es
realitzarà mitjançant un rebut domiciliat a final de mes.

TEMPS DE LLEURE:

Abans i/o després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador, disposen d’un
temps de lleure dinamitzat pels monitors/es, i sempre ple de contingut educatiu.

Els nens de P3 després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de poder rendir
correctament durant les hores de la tarda. Per el correcte descans disposem d’uns llitets
per dormir i/o descansar.

In�o�m���ó im���t���!

A l’inici de curs  les famílies podreu comprar dos llençols (Compra obligatoria a la
mateixa botiga de la roba d’esport, ja que els fan a mida i son impermeables) que fareu
servir durant tot el curs. Els divendres es retornarà el llençol per poder-lo rentar.


