
 CURS 2014-2015 

 
DADES D'INTERÉS 
Horari d'oficina: Dimarts i dijous de 16:45h a 18:15h. No està obert el tercer dijous del mes. 
Telèfon del despatx: 977 204777. Funciona com a contestador que podeu utilitzar sempre que vulgueu; deixant les 
vostres dades, ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com ens sigui possible. 
Adreça correu electrònic: ampaescolaspisp@gmail.com 
Bloc de l’AMPA: http://blocs.xtec.cat/ampaspsp/ 
 
 
QUOTA 
SOCIS 
 
La quota de l'associació es paga un cop al curs i és per família. Aquest curs la quota és de 25.00 euros. Amb aquesta 
quota es paga una assegurança de Responsabilitat Civil, que contractem a través de la FAPAC (Federació 
d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya). També amb aquest diners podem promoure diverses festes al 
llarg del curs. 
 
SERVEIS QUE GESTIONA L'AMPA 
 

• ACOLLIDA MATINAL 
 
Durant el temps que dura aquest servei els nens i nenes, supervisats pels monitors, realitzen diferents activitats 
lúdiques. També es pot aprofitar el temps per acabar de preparar alguna classe o per esmorzar. 

- El pagament del servei d'acollida matinal per als nens que es queden fixos es realitzarà durant la primera 
setmana de cada mes. 

 

Horari Mes complet  Dec, Abril i Juny Setembre 

8:30 a 9:00 40.00 euros 30.00 euros 20.00 euros 

8:00 a 9:00  62.00 euros 46.50 euros 31.00 euros 

 
Aquest preus són per mes complert i no es descomptaran dies solts sinó arriben a 5 dies. 

- Per a deixar als nens alguns dies s'han de comprar prèviament els tickets al despatx de l'AMPA, indicant la franja 
horària i degudament complimentats 

- Els preus dels tickets són els següents: 

- 8:00h a 9:00h  3.50 euros 

- 8:30h a 9:00h  2.50 euros 
 

• MENJADOR 
 
Volem recordar que quan deixeu els vostres fills al menjador no esteu pagant només el menjar, també hi ha un grup 
de monitors que es fan responsables dels nens i nenes durant tot el temps de migdia. 
 
Tickets esporàdics: 
Ticket: 6.80 euros. 
 

PER PODER UTILITZAR QUALSEVOL DEL SERVEIS QUE GESTIONEM CAL SER SOCI. 
 



El pagament del menjador per als nens que es queden fixos es realitzarà durant la primera setmana de cada mes, i 
serà al mes següent quan es descomptaran els dies que hagin faltat el mes anterior. 
Aquest preus només són per aquells alumnes que no tenen beca de menjador. Quan es concedeixin aquestes ja es 
farà el càlcul depenent de tipus de beca que tingui cadascun. 
 
Us recordem que només es poden adquirir els tickets de menjador a les nostres oficines, per això us 
preguem que sigueu previsors i tingueu tickets a casa. 
 
També us demanem que els ompliu correctament ja que es important a l'hora de controlar als nens que es queden, 
anar-los a recollir i poder fer el recompte a l'hora de demanar els menús. Cada mes podeu recollir un full al despatx 
de l'AMPA amb els menús, amb la qual cosa podeu saber el que mengen els vostres fills i filles.  
 

Mes Dies 6.20 euros 

Setembre 10 62.00 

Octubre 23 142.60 

Novembre 19 117.80 

Desembre 16 99.20 

Gener 17 105.40 

Febrer 19 117.80 

Març 20 124.00 

Abril 18 111.60 

Maig 20 124.00 

Juny 17 105.40 

 
Els alumnes de P-3, P-4, P-5, 1er i 2on donaran els tickets als seus professors a l'arribada a la filera o a classe a 
primera hora del matí. Els alumnes de 3r fins a 6è, els deixaran abans d'entrar a la classe pel matí, a la caixa 
metàl·lica que hi ha a consergeria. 
 
Us recordem que tenim menús de dieta tova i fibrosa que podeu demanar si el vostre fill/filla necessita en algun 
moment, també hi ha menú musulmà sense porc i sense cap tipus de carn. Per qualsevol altre necessitat cal que ens 
ho digueu. Si el vostre fill/filla té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària també cal que ens ho digueu, 
adjuntan el corresponent certificat mèdic. 
 

• ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Aquestes activitats començaran al mes d'octubre. 
Tenim dos grups d'activitats: esportives i lúdiques. Començaran a les 16,30h i en general els monitors seran els 
encarregats de recollir els nens per dur-los al lloc on es realitza l'activitat. 
Les activitats es paguen mensualment. El seu preu general serà de 22 €/mes per una activitat de dues hores a la 
setmana i 18 €/mes per una  activitat d'una hora setmanal. Aquest any el futbol durarà una hora i mitja dos cops per 
setmana i el preu serà de 25€/mes. 
Les activitats esportives tenen una assegurança mèdica especial que es paga un cop a l'any i que tramita el Consell 
Esportiu del Tarragonès, i que dependrà del preu que ells estableixin. Tots aquells que s'inscriguin a una activitat 
esportiva hauran de portar una fotocòpia de la targeta sanitària del alumne i una foto carnet pel futbol i el bàsquet. 
 

• FESTES  
 
Al llarg del curs i seguint el ritme de les estacions el vostres fills participen en diverses festes. Des de l'AMPA els 
acompanyem de diferents maneres: 

- Castanyera: les mares tallen castanyes i les couen; per la tarda les reparteixen a tota l'escola vestides de 
castanyeres. Els alumnes de EI fan un berenar de tardor i l'AMPA subvenciona els ingredients. 

- Tió i Reis: durant aquests dies de abans de Nadal es col·labora amb l'escola a fer cagar al tió, activitat que inclou 
els alumnes des de P3 a 2n. Després esperem la visita de SS MM els Reis Màgics de l'Orient. Els alumnes que 
es queden al menjador també reben la visita del Pare Noel. 



- Carnaval: s'ofereix el concurs de disfresses acompanyat per una mica de música. 

- St. Jordi (setmana cultural): es reparteix coca i xocolata a tots els alumnes de l'escola. 

- Torneig, Festival i Fi de curs: com a final de les activitats esportives, culturals s'organitzen diverses activitats. I 
per finalitzar el curs organitzem una festa per tota la comunitat educativa, amb música, jocs i sopar.ç 

- Al llarg del curs col·laborem amb les colònies de 5è, comprem gelats per a les festes de final de curs de EI i CI, 
berenar per alguna sortida de CM... i en allò que va sorgint. 

 

• VENDA DE XANDALLS I SAMARRETES 
 

Roba Soci No soci 
Xandall T-4, T-6, T-8 34.00 45.00 

Xandall T-10, T-12, T-14 39.00 49.00 

Pantaló xandall T-4, T-6, T-8 17.00 27.00 

Pantaló xandall T-10, T-12, T-14 19.50 29.50 

Pantaló curt T-4, T-6, T-8 6.50 10.00 

Pantaló curt T-10, T-12, T-14 7.50 11.00 

Samarreta màniga curta T-4 a T-8 9.00 12.00 

Samarreta màniga curtaT-10 a T-16  10.00 13.00 

Samarreta màniga llarga T-4 a T-8 10.00 13.00 

Samarreta màniga llargaT-10 aT-16 11.00 14.00 

Bata  17.00 25.00 

Lot T-4 a T-8 50.00 - 

Lot T-10 a T-16 55.00 - 

 
Si es fa una nova comanda aquest preus poden variar, depenent del preu de compra del moment. 
 
ALTRES 
 
Volem aprofitar aquest escrit per recordar-vos a tots les normes de funcionament i disciplina que tant els vostres fills 
com vosaltres heu de saber, ja que qualsevol que hi participi en alguna de les activitats que organitza l'AMPA n'està 
subjecte. 
 
Aquestes normes es van aprovar en Assemblea General el 24 de novembre de 1999. 

- Per donar-se de baixa s'ha de comunicar d'una forma explícita als membres de la Junta de l'Associació, no 
sent suficient la no assistència a dita activitat per considerar-se donat de baixa. 

- L'alumne que falti el respecte als monitors, entrenadors i companys, així com alteri de qualsevol forma el normal 
desenvolupament de l'activitat, serà apercebut verbalment per la Junta de l'AMPA, posteriorment serà apercebut 
per escrit posant-ho en coneixement del seus pares i si persisteix en la seva actitud, se'l podrà expulsar de 
l'activitat des d'un període temporal fins a definitivament. 

- Als socis que tinguin pagaments endarrerits de cursos anteriors, no se'ls permetrà entrar a formar part de 
l'Associació ni realitzar cap de les activitats que aquesta organitza, fins que hagin pagat completament el deute. 

 
Si mentre es realitza alguna activitat extra-escolar, sobre tot el menjador, hi ha alguna incidència remarcable, i no 
havent ningú de la Junta en aquells moments, els monitors estan autoritzats a posar-ho en coneixement de la Direcció 
del centre que prendrà les mesures pertinents. 
 
També volem sol·licitar l'ajuda de pares i mares que col·laborin amb l'Associació, ja que si no hi ha gent suficient no 
es poden fer les coses. Us esperem. Passeu pel despatx. 
 
Us saluda atentament 
 
La Junta de l'AMPA 


