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Per poder tancar els grups i els contractes amb els especialistes, és molt important que retorneu el full 
d’inscripció degudament complimentat i signat a Secretaria ABANS DEL 25 DE MAIG. A les famílies que no 
lliurin el document abans d’aquesta data no els podem assegurar la plaça. 

 

QUOTA AMPA 

La quota de l’AMPA és mensual i per alumne. En cas que us vulgueu acollir a la quota per família 
nombrosa o família monoparental, cal que aporteu el carnet corresponent. 

 

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA PER UNA ESCOLA INCLUSIVA 

La Comissió per a una Escola Inclusiva:  
(i) vetlla perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats;  
(ii) col·labora amb el centre per donar suport a aquells alumnes que ho requereixen;  
(iii) promou la formació sobre temes afins a la inclusió  
(iv) cerca els recursos necessaris per a fer-ho  

És a dir, la Comissió s’orienta a que tots els infants puguin gaudir de les sortides, que tots els infants rebin 
el suport individualitzat que necessitin, i, en definitiva, que cap infant es quedi “fora de joc” per cap tipus 
de raó (econòmiques o de necessitats educatives especials). 

I això es fa, i s’ha fet, fins ara, gràcies als ingressos que es recapten de les accions que promou la mateixa 
AMPA: a través de mercats solidaris, sorteig d’una cistella de nadal, la parada de llibres i roses de Sant 
Jordi, petició de subvencions, aportacions voluntàries i altres. Les iniciatives que s’organitzen no són 
solament “recaptatòries”, sinó que també divulguen els valors de la inclusió i generen sentiment de 
comunitat i pertinença a l’Escola. 

La destinació dels ingressos segueix un procediment de gestió pautat i confidencial, sota la supervisió de 
la direcció de l’escola i la treballadora social, d’acord amb documentació acreditativa per a cada cas, 
intentant arribar allà on no ho pot fer l’Administració.  

Per a més informació, podeu adreçar-vos al tal com som. I si voleu conèixer altres formes de col·laboració, 
podeu contactar amb la Mercè.  

Moltes gràcies pel vostre suport. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 ATENCIÓ!!! Segons el tipus d’activitat i les necessitats que calen per fer-la, pot haver-hi  un nombre 
mínim necessari d’inscripcions per a poder-la realitzar, i un nombre màxim. En cas de superar aquest límit 
màxim d’inscripcions, es farà una trobada entre els inscrits i la comissió corresponent per a trobar la 
solució adient. 

Us comunicarem l’horari definitiu al més aviat possible. 

Si teniu algun dubte o consulta, feu-lo arribar a la Mercè, la secretària de l’AMPA. 

Inici de les activitats 

TOTES les activitats comencen el setembre, amb el curs escolar, excepte la Piscina de Parvulari, i les 
classes individuals d’instrument que s’inicien l’1 d’octubre (es farà una reunió la segona quinzena de 
setembre per elaborar els horaris individualitzats). 
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Ús de Tallers/Ludoteca/Aula d’Estudi només el setembre 

A tots aquells inscrits a Tallers/Ludoteca/Aula d’Estudi que es desapuntin just al finalitzar el mes de 
setembre, se’ls passarà a cobrar com a esporàdics i no se’ls hi aplicarà el descompte. 

Compromís i modificació d’activitats 

Totes les activitats estan pensades perquè l’alumne hi estigui inscrit durant tot el curs, i les baixes a mig 
curs perjudiquen a la resta del grup. No obstant això, en cas que hi hagi alguna modificació, cal que ens 
feu arribar els canvis per escrit i signats o via correu electrònic ABANS DEL 25 DEL MES ANTERIOR per 
poder gestionar correctament els rebuts. 

A més, heu de tenir en compte que totes les activitats tenen compromís mensual tret de PISCINA en la 
que el compromís és TRIMESTRAL, tot i que el cobrament es faci mensual per a la vostra comoditat. Per 
tant, en cas de baixa, caldrà pagar el trimestre sencer. 

Absències i modificacions esporàdiques 

Cal que les famílies avisin de en cas d’absència i n’especifiquin el motiu. No es podran recollir alumnes a 
mitja activitat sense un motiu que ho justifiqui, i només en casos esporàdics.  

IMPORTANT: Rebuts impagats del curs anterior 

No es podrà inscriure a cap activitat, inclòs el menjador, les famílies que tinguin pendent algun rebut 
d’aquest curs. 

Activitats al setembre per als alumnes de Piscina de Parvulari 

Indiqueu al full d’inscripció si durant el mes de setembre es quedaran a Tallers. Si no ho indiqueu i 
utilitzeu l’activitat, es cobrarà en concepte d’esporàdics. 

Activitats esportives amb Subvenció 

Algunes de les activitats esportives, han estat homologades per l’Ajuntament de Barcelona, dins dels 
Programes Municipals d'Esport en Edat Escolar, i per tant hi ha la possibilitat de demanar subvencions.  

Les activitats subvencionables són: Multiesports, Futbol/bàsquet combinat, Futbol Sala, Bàsquet, Piscina, 
Patinatge i Escacs.  

Preus 

Podeu consultar els preus del curs actual, a mode d’orientació, a la pàgina web de l’AMPA. Els preus 
definitius del curs vinent, s’aproven en l’Assemblea General que serà durant el 1r trimestre del curs 
17/18. 

 


