Benvolgudes Famílies,
Estem arribant a la recta final del curs 2018-2019 i amb ella s’acosten les merescudes vacances. Des
de la Junta de l’AMPA us desitgem que passeu un molt bon estiu i que en gaudiu amb els vostres
infants. Recordeu que ens retrobem el proper 12 de setembre.
Així mateix us fem arribar una sèrie d'informacions importants i us entreguem la graella d’activitats i
serveis que s’ha previst oferir des de l’AMPA per al proper curs 2019-2020, consensuada i aprovada
pel Consell Escolar del Centre.
Enguany hem fet la transició a una renovada Junta que, amb l’equilibri de gent amb experiència i gent
amb noves idees, hem pogut mantenir el llistó que ens va deixar l’anterior. Reconeixent la gran tasca
que han fet els nostres “antecessors”, hem agafat amb il·lusió les responsabilitats que d’una AMPA
com la nostra se’n deriven. Us volem agrair des d’aquí a tots els que en un moment o un altre hi heu
col·laborat i us animem a formar-ne part.
La junta de l’Ampa està oberta a tothom qui vulgui col·laborar.
Totes les famílies que de forma puntual ens heu ajudat, ens agradaria molt seguir comptant amb la
vostra col·laboració, continuada o puntual. Sou molt necessaris i són moltes les activitats en les que
us podeu implicar (festa Fem Escola, xerrades i conferències, camí escolar, diferents comissions de
l’Ampa, etc.).
Recordeu que l’activitat de la junta és totalment voluntària i desinteressada. Segur que algunes coses
es poden millorar, per això us demanem que no deixeu de fer-nos arribar els vostres suggeriments.
Al setembre hi ha prevista una reunió on s’exposaran de forma detallada totes les activitats i serveis
oferts als socis de l’Ampa. Aquesta reunió està prevista pel dijous 19 de setembre a les 18:30h al
gimnàs de l’escola.
Us recordem que els preus amb els que s'inicia el curs són provisionals i es determinen a partir
de les inscripcions registrades en les diferents activitats i serveis, quedant pendents d'aprovació en
l'Assemblea General prevista inicialment per al dijous 21 de novembre a les 19h.
Els serveis que organitza i gestiona l’AMPA, entre d'altres, són:
●
●
●
●
●

Adquisició de vestuari
Cobrament de quotes
Acollida
Menjador
Activitats extraescolars de migdia i tarda

NOVETAT! El proper curs incorporarem un nou sistema de gestió, l’Ampasoft, que ens permetrà
gestionar de manera centralitzada els serveis que oferim i permetrà a les famílies fer les inscripcions
a les activitats extraescolars, als casals, sol·licitar el servei de menjador, consultar els rebuts, els
pagaments i molt més. De seguida que ho tinguem a punt, es facilitarà tota la informació al respecte.

Per a dubtes i gestions relacionades amb els Serveis d’AMPA, us heu d’adreçar a la Secretària de
l’AMPA, la Rosa Cívico.
●
●
●

Per telèfon: 93.726.03.72 / 692.632.839
Per correu: secretaria@miquelmartipol.net
Presencialment tots els matins de 9h a 13:30h, i els dimecres i els divendres de 15h
a 18h.
De l’1 al 26 de JULIOL, l’horari és els DIMARTS i els DIJOUS de 9h a 16:30h i els divendres de 15h a
16:30h.
Correu de l’AMPA: ampa@miquelmartipol.net  Web de l’AMPA www.miquelmartipol.net
★ Recomanem fer les gestions com ara la compra de xandalls i bates, la informació bancària,
etc. durant els mesos de juny i juliol.
★ Per agilitzar la feina de secretaria d’AMPA i evitar haver de gestionar diners en efectiu, és
necessari domiciliar els pagaments o bé fer-ne el pagament amb targeta.
★ Per a tots aquells temes que no són competència d’AMPA, heu d’adreçar-vos a l’Esther
Montoya, l’administrativa de l’escola.

VESTUARI
●
●
●
●
●
●
●
●

Bates 18€
Samarretes m/curta 11€
Pantaló curt 8€
Samarretes m/llarga 11€
Dessuadora 20€
Pantaló llarg 11€
Pitet 3,5€
Llençols 8,5€

Atès el poc ús del xandall de l’escola, a partir de 3er aquest vestuari únicament s’oferirà fins a
la talla 10.

QUOTES
L’associat a l’AMPA pot ser un o ambdós progenitors o tutors. En el primer cas la quota serà
d’1€ i en el segon de 0,50€ cadascun.
●
●
●
●
●

1€  Quota anual Associació a l’AMPA
7€ Quota mensual Serveis Generals i Assegurances - Alumnes
8€  Quota mensual Material - Escola
7,85€ Quota mensual Sortides / Audicions
60€ Socialització de llibres i material didàctic pels projectes (cost anual que es cobra a
primers de setembre junt amb la part proporcional de quotes d’aquest mes).
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La facturació dels serveis d’acollida, menjador i esmorzars es fa del 21 al 20 de cada mes pel
nombre d’unitats consumides. Les activitats extraescolars es facturen a mes vençut.
Disposeu de tota aquesta informació actualitzada al blog de l’Ampa

DESCOMPTES
Es farà el 10% de descompte, en totes les activitats, inclòs el menjador, al tercer germà de les
famílies amb tres o més fills a l’escola, i a les famílies monoparentals amb dos o més fills a
l’escola, al segon germà.

DEVOLUCIÓ DE REBUTS
Si hi ha una devolució d’un rebut, les despeses bancàries es cobraran a la família.
En cas que hi hagi dos rebuts impagats no es podrà gaudir dels serveis de l’AMPA fins que
s’estigui al corrent de pagament. Això pressuposa el següent:
●
●
●
●

No poder participar a les activitats extraescolars
No poder beneficiar-se del servei de menjador
No poder participar a les sortides i colònies organitzades per l’escola
Pel que fa al material, els mestres entregaran a l’alumne una llista de material que
haurà de portar a l’escola

Qualsevol dificultat que pugueu tenir, preguntes relatives als ajuts de menjador, ajuts per a
material escolar, etc. transmeteu-ho a secretaria, per poder-vos ajudar i orientar.
Recordeu actualitzar les vostres dades bancàries i personals (inclosa l’adreça electrònica) per
evitar devolucions en la remesa de rebuts.

ACOLLIDA
S’ofereix el Servei d’Acollida per compaginar la vida laboral de les famílies amb l'horari escolar
dels fill/es. Està distribuït en:

SERVEI D’ACOLLIDA DE MATÍ (SAM) 7:45H A 8:45H
Està dividit en dues franges horàries:
● de 7:45h a 8:45h: 2,30€ diaris
● de 8:15h a 8:45h: 1,25€ diaris
L’entrada durant aquests intervals de temps es fa per la porta de la Biblioteca. Si la
trobeu tancada, podeu trucar al timbre que hi ha instal·lat al costat.
La porta de Primària s’obre per a totes les famílies a les 8:45h. Aquest servei d’obertura
de portes està organitzat per l’AMPA i es costeja amb part dels ingressos de la quota
mensual de Serveis Generals, per tant, totes les famílies de l’escola en podem fer ús
sense cost addicional.
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SERVEI D’ACOLLIDA DE MIGDIA (SAMI) 12:30H A 13:30H
S’ofereix a les famílies que necessitin una hora més al migdia per recollir els seus fill/es
a les 13:30h i poder anar a dinar a casa. 1,80€ diaris.
Durant aquesta hora d’acollida hi haurà diversos espais de joc amb diferents propostes
no dirigides però supervisades pels monitors/es, per tal que els nen/es puguin circular
lliurement, desenvolupar les seves pròpies habilitats i potenciar la seva creativitat.
La sortida del SAMI es fa per la porta d’Infantil.

SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA (SAT) 16:30H A 18:00H
Està dividida en tres franges horàries:
● de 16:30h a 17:00h: 0,90€ diaris
● de 16:30h a 17:30h: 1,80€ diaris.
● de 16:30h a 18:00h: 2,70€ diaris.
Es cobrarà per franges horàries de mitja hora. Aquest servei també el poden utilitzar els nens/es
que acaben les activitats extraescolars a les 17:30h.
La sortida del SAT es fa per la porta de la Biblioteca. Si la trobeu tancada, podeu trucar al timbre
que hi ha instal·lat al costat.
Si hi ha un retard no notificat i/o reiteratiu a l’hora de recollir l’alumne que està al SAMI o al SAT,
es penalitzarà a les famílies amb 20€ per incident.
En queden exclosos de la penalització, imprevistos notificats per mòbil al 692.632.839 i realment
esporàdics.

MENJADOR
QUI HO GESTIONA?
L'escola disposa de cuina i menjador en el propi centre que garanteix un servei més proper i
uns nivells de qualitat i menús controlats directament per l'AMPA. La seva gestió es duu a
terme mitjançant l’empresa educativa 7 i TRIA (http://www.7itria.cat), certificada per la
Generalitat de Catalunya.

QUOTES
●
●

Dia fix (QDF) 2,5 hores. 12:30h-15:00h: 6,20€ diaris
Dia esporàdic (QDE) 2,5 hores. 12:30h-15:00h: 6,80€ diaris

El Servei de Menjador inclou el servei de cuina i de monitoratge.
Es podran acollir a la quota de dia fix (QDF) tots aquells alumnes que es quedin a dinar com a
mínim un dia a la setmana i que siguin sempre els mateixos. Per tal de fer ús d’aquest servei,
s’haurà de notificar a la Secretaria de l’AMPA i informar de quina serà la seva assiduïtat durant
el curs.
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La quota de dia esporàdic (QDE) serà per als que no tinguin una assiduïtat fixa d’ús o no ho
hagin notificat.

QUAN I COM NOTIFICAR
Els alumnes que es vulguin quedar a dinar de forma esporàdica o vulguin comunicar la
seva absència, ho hauran de notificar com a molt tard el mateix dia del servei, abans de les
10:00h del matí utilitzant algun dels següents mitjans de comunicació:
● Anotant-se a les llistes situades al taulell del costat de la porta d'entrada.
● Comunicant-ho per telèfon o whatsapp al 692.632.839.
● Enviant un e-mail a la coordinadora de menjador a serveisampa@miquelmartipol.net
● Omplint el formulari de la web de l’AMPA.
Per als alumnes que necessitin de dieta astringent de manera puntual, caldrà que el pare,
mare o tutor/a ho notifiqui directament a la coordinadora de menjador, com a molt tard el
mateix dia del servei abans de les 10:00h del matí, pels mateixos canals de comunicació que
hem mencionat en el punt anterior, indicant, si és necessari, la durada d’aquesta i, si cal,
aportar l'informe mèdic.
Així mateix, recordar-vos que en cas de falta d'assistència al menjador cal notificar-ho
abans de les 10.00h del matí (tant els fixes com esporàdics ja apuntats), en cas contrari,
es computarà com a menú servit, ja que aquest ja s’haurà tingut en compte a l’hora de fer la
seva elaboració, exceptuant els dies de vaga. És important notificar l’absència al menjador,
independentment que s’hagi informat a l’escola de la no assistència de l’alumne a les classes.
Els dies que l’alumne/a tingui programada excursió de tot el dia amb l’escola i estigui apuntat a
menjador, automàticament no se li cobrarà el servei. Recordem que NO s’ofereix pícnic.

ESMORZARS
Hi ha la possibilitat de demanar entrepà per esmorzar, utilitzant les llistes del taulell del costat
de la porta d'entrada. El preu de l’entrepà petit és de 0,80€ i el de l’entrepà gros de 1,05€.

REBUTS
El còmput mensual de menús servits es fa del dia 21 del mes X al dia 20 del mes següent i el
cobrament de la quota del mes corresponent es factura a les famílies a partir del dia 1 amb la
resta de conceptes oferts a l’escola.

AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I/O ALTRES PATOLOGIES
En cas de patir al·lèrgies alimentàries i/o intoleràncies, i/o altres patologies que puguin
afectar a l’infant, i que s'hagi de tenir en compte per oferir un segur i correcte servei en totes
les activitats, s’haurà de complimentar el dossier corresponent que trobareu a secretaria de
l’Escola i de l’AMPA. També caldrà aportar el certificat mèdic que descrigui, per exemple, el
tipus d’intolerància i/o al·lèrgia que pateix l’alumne/a de la manera més acurada possible,
destacant: diagnòstic exacte, tractament preventiu recomanat, i, en cas accidental d’ingesta o
contacte, indicació de com actuar, incloent-hi la indicació de si cal o no tractament mèdic
segons el tipus de reacció (administració d’antihistamínics, adrenalina, broncodilatadors,
insulina...).
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És imprescindible fer saber el més aviat possible qualsevol variació de la patologia o
modificació de les pautes mèdiques establertes amb antelació.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Per tal de garantir la màxima comunicació/informació amb les famílies dels alumnes de P3,
diàriament durant el primer trimestre, s'utilitzarà una llibreta/agenda indicant com ha estat
l'estada de l'infant durant l'horari de menjador.
En la resta de cursos i a P3 a partir del segon trimestre, s'utilitzarà una butlleta per informar a
les famílies dels alumnes que, per raons de necessitat específica alimentària, se'ls hi hagi
aplicat una variació sobre el menú establert del dia i que no estigui referida en el menú pautat
de derivacions o dieta que trobareu a la web de 7iTria.
Al finalitzar el primer i el tercer trimestre es farà arribar a tots els alumnes l’informe de com ha
anat l’evolució de l’infant al servei.
I per últim, en cas que hi hagués hagut alguna incidència durant l’horari de menjador, aquesta
serà comunicada a les famílies mitjançant la nota corresponent.

TALLERS I CASALS
TALLERS COMPLEMENTARIS A LA JORNADA INTENSIVA
Durant el curs, els dies en què l’horari escolar és de jornada intensiva (marcats al calendari
aprovat pel Consell Escolar), s’ofereixen uns tallers complementaris de tarda de 15:30h a
16:30h per a tots els alumnes de l’escola.

CASALS
S’organitzen els Casals de Setembre, Nadal, Setmana Santa i Estiu amb activitats lúdiques i
variades, sempre amb una clara intenció educativa. L’horari és de matí i tarda, amb servei de
menjador.

EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars són activitats voluntàries, de pagament, que els nens i nenes realitzen
fora de l’horari escolar.

INSCRIPCIÓ
Totes les inscripcions s’han de fer OBLIGATÒRIAMENT mitjançant el full d’inscripció que s’adjunta
amb la documentació. Les sol·licituds es presentaran a la secretaria de l’AMPA i es numeraran per
ordre d’arribada.
● Hi ha un mínim d’alumnes per tal que una activitat sigui viable i un màxim (depèn de
l’activitat) per tal que puguin funcionar de forma correcta. Una vegada arribats al nombre
màxim només s’admetran noves inscripcions si hi ha prou demanda per desdoblar un grup i
si és possible per espai.
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●

●
●

Les inscripcions de natació s’ordenaran per ordre d’arribada perquè tots els alumnes es
distribueixin de forma equilibrada entre els 3 dies. Si un dia omple la capacitat màxima de les
piscines, només es podrà realitzar la inscripció als dies que quedin disponibles.
Si el dia de tancament de les inscripcions, les places sol·licitades són majors a les ofertes,
s’adjudicarà la plaça per ordre d’arribada (data i hora que figuri en el document).
Qui es quedi sense plaça, passarà a formar part d’una llista d’espera i, en qualsevol cas, se li
oferirà la possibilitat d’apuntar-se en un altre horari o una altra extraescolar.

Les inscripcions fora de termini només seran viables si hi ha places vacants i pagaran una matrícula
de 10 € (excepte les inscripcions de les famílies nouvingudes).

PREUS I PAGAMENTS
●
●
●
●

Els preus indicats són pels socis de l’AMPA i poden variar lleugerament. Els preus finals
s’aproven a l’assemblea anual de l’AMPA.
Els preus de les activitats s’incrementaran en un 25% per a aquells inscrits que no siguin
socis de l’AMPA.
Els preus seran fixes durant tot el curs, sempre i quan no hi hagin modificacions significatives
en el nombre de nens i nenes inscrits en l’activitat.
El pagament de les activitats extraescolars es fa mitjançant tramesa bancària. En el cas de
devolució d’un rebut el retornant abonarà l’import de les comissions fixades per l’entitat
bancària.

DATA D’INICI I FINAL
Totes les activitats extraescolars començaran el dimarts 1 d’octubre de 2019 i finalitzaran el
divendres 29 de maig de 2020.

BAIXES
Tot i que el pagament sigui mensual, la baixa de qualsevol activitat extraescolar es farà
trimestralment i caldrà avisar abans del dia 15 del darrer mes del trimestre, amb el document
corresponent, que es troba a secretaria i al blog de l’AMPA. En cas contrari, es cobrarà tot el
trimestre següent. La natació no accepta baixes.
Totes les activitats extraescolars i el menjador disposen d'una Normativa i Organització del
centre (NOFC) per la qual es regeixen. És necessari que les llegiu i les feu arribar als infants,
aquestes es poden consultar a http://www.miquelmartipol.net/
Tot seguit us adjuntem l’explicació i horaris de les activitats extraescolars que s’ofereixen, així com
els fulls d’inscripció dels serveis oferts. Recordeu que les inscripcions s’han de presentar abans
del 28 de juny.
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