
AMPA 

ESCOLA 
ELS ALOCS

COM HO FEM?
Estem organitzats per un òrgan de coordinació: la Junta directiva. Aquesta junta està formada per pares i 
mares voluntaris, votats pels socis de l’associació. La seva participació és totalment altruista.
La junta directiva presenta la seva gestió anual a l’òrgan sobirà que és l’Assemblea de socis la qual es reu-
neix com a mínim un cop a l’any.
La viabilitat econòmica dels Projectes de l’AMPA es fa possible mitjançant una quota anual per familia. 

T’animem a formar part de la Junta, d’alguna comissió o a enviar-nos la teva proposta de 
col·laboració periòdica o puntual a alocsampa@gmail.com

QUÈ ÉS L’AMPA ELS ALOCS?
És una associació sense ànim de lucre formada per mares i pares d’alumnes de l’escola Els Alocs 
que dóna suport a moltes activitats necessaries dintre de l’escola. Les principals activitats d’aquesta 
associació son:

Actuar com a nexe 
d’unió entre les 
famílies i l’escola, 
mitjançant reunions 
periòdiques amb 
l’equip directiu.

Organització d’activitats lúdiques,culturals i 
de sensibilització per les famílies a través de 
diferents comissions: 
Escola de nit: xerrades i tallers(ioga, esports…)
Sortim: organització sortides fora de l’horari escolar 
per les famílies
Solidaritat: apropament generacional, tallers de 
sensibilització, calendari solidari, Marató TV3, AFA-
NOC, Donació de sang, Banc d’aliments… 

Formar part del 
Consell Escolar del 
Centre i traslladar 
la veu dels asso-
ciats a través d’un 
representat de l’AMPA 
escollit en assemblea.

Participació activa 
en les comissions 
d’estils saludables i 
escola verda.

Col·laborar amb 
entitats culturals 
del municipi a través 
d’accions conjuntes i 
mobilitzacions de les 
famílies.

Crear Identitat d’escola a través de accions com 
l’Edició de la revista Scola, el blog de l’AMPA, Google 
+, Newsalocs…En definitiva, treballar diàriament 
amb eines comunicatives per crear cohesió entre les 
famílies i l’escola.

Organitzar i sub-
vencionar econò-
micament les festes 
de l’escola per tots els 
alumnes i famílies.

Coordinar el servei 
d’acollida matinal 
i permanències 
puntuals durant el mes 
de desembre i juny 
a través d’empreses 
externes.

Gestionar les 
subvencions que 
puguin sorgir 
del Departament 
d’Educació

Subvencionar 
econòmicament 
activitats culturals 
dintre de l’horari 
escolar (exemple les 
sortides al teatre que 
realitzen els alum-
nes…).Sense aquest 
Suport Econòmic 
moltes activitats no 
tindrien garantia de 
continuïtat
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Els nostres infants 
necessiten la nostra col·laboració!

L’AMPA la fem entre tots i totes. 



QUOTA D’INSCRIPCIÓ 
Per a la realització de totes les activitats és necessària la col·laboració de les famílies, tant a nivell organitzatiu 
com també a nivell econòmic.  El pagament  de la quota dóna dret participar en les activitats extraescolars 
organitzades per les AMPES del municipi i les activitats organitzades per la nostra AMPA, així com a  gaudir 
de preus més econòmics en l’acollida  i en les permanències.

30€ PER FAMILIA (NO PER ALUMNE)

AMPA ELS ALOCS                                Resguard per a l’entitat bancària

ES25 0081-0020-10-0001303432 (Banc Sabadell)

Nom i cognoms alumne/s: ............................................................................................................. 

Import: 30€  Data: _____ /_____ /2015

AMPA ELS ALOCS                                             Resguard per a la família

ES25 0081-0020-10-0001303432 (Banc Sabadell)

Nom i cognoms alumne/s: ............................................................................................................. 

Import: 30€  Data: _____ /_____ /2015

AMPA ELS ALOCS                                                 Resguard per a l’AMPA

ES25 0081-0020-10-0001303432 (Banc Sabadell)

Nom i cognoms pare/tutor legal ........................................................................................... 

Telèfon fix ............................................ Telèfon Mòbil ............................

Modificació, si cal  ............................................ Modificació   .............................

Adreça electrònica pare/tutor legal ..........................................................................................

Modificació, si cal..........................................................................................

Nom i cognoms mare/tutor legal  .......................................................................................... 

Telèfon fix ............................................ Telèfon Mòbil ............................

Modificació, si cal ............................................ Modificació   .............................

Adreça electrònica mare/tutor legal  .........................................................................................

Modificació, si cal ..........................................................................................

Adreça familiar ....................................................................................................

1r fill ......................................................................................... Curs ............

2n fill ........................................................................................  Curs ............

3r fill ......................................................................................... Curs ............

4t fill ......................................................................................... Curs ............

Import: 30€  Data: _____ /_____ /2015

AMPA 

ESCOLA 
ELS ALOCS



Aquest projecte no seria possible 
sense la col·laboració voluntària i 
desinteressada i sense el suport 
econòmic necessari de les famílies.

Podeu ampliar aquesta informació, llegir 
els estatuts, conèixer els representats 
de la Junta i en definitiva, saber més de 
l’AMPA en aquest espai: 
alocsampa.blogspot.com.es
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T’animem a formar part de la Junta, d’alguna comissió o a enviar-nos la teva proposta de 
col·laboració periòdica o puntual a alocsampa@gmail.com


