
AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ                 SANT PERE MOLANTA                         CURS 2018-2019  

 

QUÈ ÉS L’AMPA? 
 

Som un grup de pares i mares d´alumnes de l´escola que tenim el propòsit de recolzar l'estada dels alumnes i 
les famílies a l’Escola Rossend Montané, participant en les activitats i funcionament del nostre centre, el 
màxim que es pugui, per tal de millorar les seves infraestructures i les condicions en les que desenvolupa la 
seva activitat. L’AMPA col-labora en les activitats educatives del centre mitjançant un representant al Consell 
Escolar de Centre. 
 

QUÈ FA L’AMPA? 
 

-L’AMPA s’encarrega de la DISTRIBUCIÓ dels llibres de text i material que ens indica l’escola: hi apliquem el % 
de descompte que ens ofereixen a nosaltres. En canvi, les quotes de material i de reutilització que cobra 
l’AMPA a començament de curs es transfereix INTEGRAMENT A L’ESCOLA, DONCS ÉS LA QUE EN FIXA 
L’IMPORT. 
 
-L’AMPA gestiona el servei de menjador, amb un contracte amb l’empresa FUNDESPLAI, que amb una cuinera 
fa el menjar a la cuina de l’escola, i amb el monitoratge adient per la ràtio de comensals. El preu del menu 
escolar el fixa la Generalitat mitjançant un decret, i aquest preu ha d’estar entre els marges que contempla la 
llei (menu + monitoratge.) El curs passat, al haver disminuit el nombre de nens al menjador, i valorant que tots 
els monitors són necessaris per un correcte funcionament, el Departament d’Ensenyament ens va autoritzar 
un augment del preu del menjador, passant a 6,35€ els fixes i 6,80€ els esporàdics. 
 
-L’AMPA proporciona a les famílies les samarretes de l’escola (a P-3 ja estàn incluides a la bossa dels llibres), i 
la resta es poden comprar al despatx a 7€ cadascuna. Cal recordar que les samarretes son obligatòries en les 
classes d’Ed.Física i en les sortides 
 
-L’AMPA organitza les activitats extraescolars a l’acabament de la jornada escolar, i algunes també al migdia 
de 12.00 a 13.00h, i de 13.00 a 14.00h. 
-L’activitat d’Escola Esportiva l’oferirà l’AMPA i el Consell Esportiu. 
-L’AMPA ofereix el servei d’acollida matinal de les 8 a les 8.30 del matí, i el servei de canguratge a la tarda de 
16.00 a 17.00 h. Tots dos desde el primer dia d’escola, i fins l’últim dia. 
 

EN QUÈ S’INVERTEIXEN LES QUOTES? 
 

La quota que cobra l’AMPA  a principi de curs és única, i és la següent: 
-1er germà: 35€ 
-2on germà: 20€; 3er germà: 10€; 4art germà i següents exempts. 
Qui no pagui la quota de l’Ampa, l’Ampa no li servirà els llibres ni el material; així mateix, no es podrà 
beneficiar de les aportacions que fa l’Ampa en l’import de totes les sortides i tallers. 
 
-Amb els diners de la quota, financem una part de l’import de les sortides i tallers; fem aportacions a l’escola 
en forma de material….; omplim la panxa del tió  a la Festa de Nadal que es cel-lebra a l’escola; programem i 
oferim xerrades dirigides a les famílies; contractem una assegurança d’accidents per a tots els alumnes; 
facilitem canguratge  en les reunions general i dels cicles, i en algunes xerrades que organitzem; paguem la 
quota anual a la FAPAC; oferim a tots els pares i nens el berenar de la festa de fi de curs que s’organitza 
juntament amb l’escola, i col-laborem activament en la seva organització, així com també col-laborem 
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econòmicament en necessitats puntuals que sorgeixen durant el curs. 
Aquest curs continuarem fent-nos càrrec de la contractació de l’auxiliar d’anglès, en Richard, doncs és un 
reforç que el cursos passats va tenir una boníssima acceptació. 
Com podeu suposar, tot això no es fa sol; és per això que NECESSITEM que de cada curs en surtin dos 
pares/mares delegats de curs, que facin de pont entre les necessitats de cada classe i l’AMPA; el delegat de 
clase hauria de ser una persona que sigui capaç de crear consens entre les famílies i el professorat, i que pugui 
agafar el rol de mediador en cas de conflicte. Perquè no oblideu que L’AMPA SOM TOTS! 
 
 
 
 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 
-Tots els dilluns lectius, de 8.00 a 10.00 del matí, 

-Tots els dijous lectius, de 14.30 a 16.00 de la tarda, 
I al correu   ampasantpere@gmail.com, o amb qualsevol membre de la Junta. 

 
 
 
 

Per agilitzar totes les informacions, l’AMPA es comunicarà amb les famílies mitjançant el correu electrònic; 
qui no disposi d’adreça electrònica, ens ho ha de comunicar expressament i li farem arribar les 
comunicacions en paper. 
 

COM PARTICIPAR EN L’AMPA? 
Partint de la base que l’AMPA som tots, però no funciona sola, us animem a participar en la Junta Directiva; és 
una bona manera de seguir de més a prop l’educació dels vostres fills i filles, a més de contribuir a la millora de 
la qualitat de l’ensenyament perquè els pares i mares també som part de la comunitat educativa. 
 

JUNTA DIRECTIVA 2017-2018: 
PRESIDENTA: Ester Miquel 

SOTS-PRESIDENTA: Andrea Serradell 
TRESORERA: Silvia Adolfo 

SECRETÀRIA: Carme Román 
VOCALS:  Consol Barrero, Maria Robles, Toñi Pérez, Anna Muñoz 

 
 

REPRESENTANT DE L’AMPA AL CONSELL ESCOLAR: Carme Román. 
ATENCIÓ AL DESPATX: Nuri Parellada. 
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