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qui    som?



L’AMPA som totes les famílies
associades i, la Junta d’AMPA, 
som els voluntaris que formem
l’equip que gestiona i col·labora
per tal que tots els serveis funcionin.

qui    som?



junta
  AMPA



Ens organitzem per Equips de Treball
(Comissions) i el nostre principal 
objectiu és fer que el pas per l’escola
dels nostres fills i filles i de tota la 
comunitat educativa, sigui el millor
possible

junta
  AMPA
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com ens organitzem



Les tasques de l’AMPA estan centralitzades en 
dues figures:

com ens organitzem

La Rosa Cívico, responsable de 
Secretaria, coordinadora 
d’acollides, casals i 
extraescolar de migdia

Horari: de dilluns a divendres
de 9 a 13.30 h. Dimecres i 
divendres de 15 a 18 h

L’Esther Colldeforns, 
coordinadora de Menjador
i extraescolars de tarda

Horari: de dilluns a 
divendres de 9 a 15 h. 
Dimarts i dijous de 
4.30 a 18 h



què    fem?



Aquests són els serveis que s’ofereixen
a l’Escola i es gestionen des de l’AMPA:

• Servei de menjador
• Activitats extraescolars de migdia i tarda
• Servei d’Acollida matinal (SAM), de tarda (SAT) 

i de migdia (SAMI)
• Casal de setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu
• Tallers de jornades intensives
• Socialització dels llibres
• Cobrament i aportacions econòmiques per millorar els recursos 

materials de l’escola (ordinadors, pantalles, pissarres
electròniques, projectors...)

• Cobrament unificat i traspàs a l’escola
per a sortides i colònies

• Xerrades i cursos d’interès educatiu i social
• Venda de xandalls, bates i pitets
• Servei de secretaria
• Anem de la mà de l’equip docent per 

assolir un bon funcionament de l’escola

què    fem?



menjador

280
Una mitjana de 
280 alumnes es 

queden cada dia 
al menjador

Es queden 
a dinar

No es 
queden 
a dinar 



100

casals

alumnes fan 
el casal d’estiu



580 inscripcions
d’extraesclarsextraescolars



Paguem 60 € pels llibres socialitzats (si els comprem 
individualment ens costarien més de 200 €)

llibres

60€



Per aconseguir tot això, comptem

amb la Rosa, l’Esther i pares i mares 

voluntaris que col·laboren de manera 

desinteressada.

Els diners que es recauden es 

reinverteixen en l’escola i els nens.

Ens ajudes a ajudar?



També pots fer aportacions

puntuals o col·laborar en un projecte

determinat:

• Camí escolar

• Assessorament jurídic

• Informàtica

• Projecte “Fem ciutat”

• Correcció de textos

... I tot allò que vulguis suggerir o 

aportar, ho pots fer per mail o a la 

bústia de suggeriments



Tens coneixements d’informàtica, dret, comunicació, 
serveis generals, comptabilitat, etc.?

La teva petita ajuda és molt necessària.

ENVIA’NS UN MISSATGE 
I COL·LABORA A L’AMPA!

ampa@miquelmartipol.net



menjador



Gestionat per 
l’empresa 7 i Tria, 
des del curs 2005-2006

Oferim un servei integral durant
el temps del migdia que garanteix, 
una actuació educativa envers
la socialització i el lleure, i una alimentació
sana i equilibrada.

NOVETAT: peix fresc

menjador



Quotes
DIA FIX

6,20 € 6,80 € 
DIA ESPORÀDIC

El Servei de Menjador inclou el servei de cuina
i de monitoratge durant el temps del migdia. 

De 12.30 a 15h



equip 
cuina
Loren / Basi / Paqui



equ
ip 

de 
mo
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ors



DE P3* A 1er
de 12.30 a 13.30 h

1r TORN 

Per l’afluència d’alumnes i organització del servei
de menjador, es fa necessari realitzar 2 torns.

*P3 i 2n dinen a la biblioteca.

2n TORN
DE 2on A 6è

de 13.30 a 14.30 h



• Recollir els nens a l’aula

• PRIMER TORN
• Hàbits d’higiene
• Dinar: P3 a la biblioteca i la resta de grups al menjador
• Migdiada dels infants de P3 a l’aula de psicomotricitat. Resta de grups, 

activitat programada i/o lliure circulació dels alumnes pels diferents
racons de joc organitzats (al pati o al gimnàs)

• SEGON TORN
• Activitat programada i/o lliure circulació

dels alumnes pels diferents racons de joc organitzats (al pati o al gimnàs)
• Hàbits d’higiene
• Dinar: segon a la biblioteca la resta de grups al menjador

• Hàbits d’higiene i rentar-se les dents

• Últims 20 minuts: jocs de relaxació, contes, 
audicions, lectura… per grups a les seves aules.



• Treball per racons: racons de joc diferents
al pati o gimnàs. S’ofereixen en paral·lel 2 
o 3 racons de joc diferents per torn per 
afavorir la lliure circulació dels infants
permetent la lliure elecció, l'autonomia i el 
joc lliure. Els diferents racons que 
s’ofereixen son: 

Programació
d’activitats

ü Joc simbòlic: amb cuineta, catifa i coixins per mirar contes 
o fer cabanes amb coixins (alumnes de cicle infantil)

ü Jocs de taula, construcció, de petites manualitats, d’experiments, 
decoració del menjador,... 

ü Joc exterior (esportius, amb pilota, a la sorra...). 

• Servim-nos com a casa: els infants es serveixen a si mateixos 
o entre ells en l’espai de menjador escolar 
l'amanida d'acompanyament dels segons 
plats i el pa.



• Com a casa: traslladem el nostre menjador
a una casa plena de racons acollidors i 
plens de màgia. Reproduim l’entorn familiar 
en el menjador de l’escola, penjant
fotografies o manualitats que realitzen.

• Projecte d’hàbits: es treballen els hàbits
de manera lúdica i atractiva. Els alumnes
es renten les dents abans d’iniciar les classes.

• Cuina pedagògica: es treballen aspectes pedagògics
de les festes tradicionals gaudint d’un dinar temàtic.

• Sensibilització ambiental: selecció i recollida de residus, reutilització
de l’aigua per regar, reduir contaminació acústica,…

• Projecte de l’hort: els infants podran participar 
en les tasques de plantació i manteniment
de l’hort.

Programació
d’activitats



menjador



extraescolarsmigdia i tarda
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• Es fa després de dinar: 14:00 a 15:00h.

• Aquest dia els infants s’han de quedar a menjador.

• Música P4 es fa els dilluns.

• Música P5-1r es fa els dimarts.

• Lloc: aula de música de l’escola.

• Professora: Montse Gumí

música
EXTRAESCOLARS DE MIGDIA (INFATIL I 1R)



• Es fa de 12:30 a 13:30h.

• Els infants poden anar a dinar a casa.

• Lloc: aula de Psicomotricitat.

• Empresa: Brou d’Arts Escèniques.

• Especialista: Sergi Amat

teatre
EXTRAESCOLARS DE MIGDIA (2n a 6è)



• Es fa els dilluns (infantil) i dijous (primària) de 16:30 a 17:30 h.

• Hi ha 3 grups.

• Lloc: Gimnàs de l’escola

• Es fan varies exhibicions al llarg del curs.

• Equipament: roba còmoda i mitjons

• Empresa: Escola de Dansa Mònica Escribà

• Especialistes: Mònica Escribà i Laia Serra

dansa
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Es fa 1 dia a la setmana (dimarts o dimecres) de 16:30 a 17:30 h.

• Lloc: Aula de Psicomotricitat.

• Es fan varies exhibicions durant el curs.

• Equipament: Roba còmoda.

• Empresa: Centre Asana.

• Especialista: Pooja.

Bollywood
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Es fa 1 hora setmanal diferents dies segons el cicle.

• Portes obertes al llarg del curs amb entrega d’informes.

• Empresa: TB Kids

• Especialistes: Pendent de confirmació.

Robòtica
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Es fa 1 hora setmanal per C. Infantil i C. Inicial 

i 2 hores setmanals C. Mitjà i Superior.

• Hi ha 5 grups.

• Empresa: Fun English.

• Professores: Pendent de confirmació.

• Jornada de portes obertes.

• Entrega d’informe trimestralment.

anglès
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Es fa els dimarts i dijous de 16:30 a 17:30h

• Hi ha 3 grups

• Lloc: pati

• Equipament: Roba i sabates esportives

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau

• Entrenadores: Pendent de confirmació

escola esportiva
EXTRAESCOLARS DE TARDA (P4 i P5)



• Es fa els dimecres i divendres de 16:30 a 17:30h.

• Lloc: Pati de l’escola.

• Equipament: roba i sabates esportives

• Trobades esportives organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell. 

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau.

• Entrenador: Pendent de confirmació.

iniciació esportiva
EXTRAESCOLARS DE TARDA (1r i 2n)



• Es fa els dilluns i dimecres de 16:30h a 18:00 h.

• Lloc: Gimnàs de l’escola.

• Es fan diverses exhibicions al llarg del curs.

• Trobades esportives organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell. 

• Equipament: roba esportiva ajustada i mitjons o punteres.     

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau.

• Entrenadores: Pendent de confirmació.

G. Rítmica
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Es fa els divendres de 16:30h a 18:00 h.

• Lloc: Pati de l’escola.

• Equipament: roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins, casc

i proteccions. 

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau.

• Entrenadors: Pendent de confirmació.

patinatge
EXTRAESCOLARS DE TARDA (PRIMÀRIA)



• Es fa dos dies a la setmana. 3 hores / setmana

• Lloc: Pati de l’escola.

• Equipament: Roba i sabates esportives.

• Es fan competicions amb altres escoles de Sabadell.

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau.

• Monitor: Pendent de confirmació.

futbol
EXTRAESCOLARS DE TARDA (3r a 6è)



• Es fa dos dies a la setmana. 3 hores / setmana

• Lloc: Pati de l’escola.

• Equipament: roba i sabates esportives.

• Es fa competicions amb altres escoles de Sabadell.

• Empresa: Club Gimnàstic Castellarnau.

• Monitor: Pendent de confirmació.

bàsquet
EXTRAESCOLARS DE TARDA (3r a 6è)



NOVETAT! EXTRAESCOLARS DE TARDA KENPO KARATE AL TATAMI

• Es fa els dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00 h:

o De 16:30 a 16:45 h / Berenar lleuger i acompanyament.

o De 16:45 a 17:30 h / Kenpo Karate.

o De 17:30 a 17:45 h / Recollida dels infants al Club Esportiu Tatami.

• Lloc: Club Esportiu Tatami

• Equipament: Pantalons, samarreta i xancles. 

Amb un futur poden aconseguir el Karategui

• Professor: Lorenzo Jiménez



Què és el Club Esportiu Tatami . . .
• El Club Esportiu Tatami neix a Sabadell, el Setembre de 2015 per crear un 

nou concepte en l’acondicionament físic basat en les Arts Marcials.
• L’esport ha de ser un dret per a tothom i ens ajuda en tots els aspectes de la 

nostra vida. A tot això afegim els valors i tècniques de defensa que ens
aporta les Arts Marcials.

• La nostra visió és potenciar la pràctica de l’esport i de les Arts Marcials en 
general, amb especial indicació a nens i nenes i joves degut als amplis
beneficis que aporta la pràctica de l’esport i les Arts Marcials, 

Què es treballa? 
• Salut: Resistència, força i flexibilitat
• Defensa personal
• Autodisciplina
• Respecte
• Autoconfiança

NOVETAT! EXTRAESCOLARS DE TARDA KENPO KARATE AL TATAMI



• Es fa 1 dia a la setmana

(dilluns, dimecres o dijous) de 16.30 a 17.30h.

• Lloc: Aula de francès

• Trobades de jugadors al llarg del curs per fer petits campionats.

• Mestre: Ivo Espau

escacs
EXTRAESCOLARS DE TARDA



natació
EXTRAESCOLARS DE TARDA (INFANTIL I PRIMÀRIA)

• Es fa els dimarts, dijous i divendres de 17.30 a 18.15h (45’ per setmana).

• Es fan grups per nivell de natació.

• Equipament: casquet de bany, xancletes, tovallola, banyador i peücs.

• Lloc: Piscina Malibú. Els infants han d’anar acompanyats per un adult.

• Els nens i nenes es poden dutxar a les instal·lacions.

• Empresa: Malibú Esportiu



• S’ofereix el dimarts i dimecres de 16.30h a 18.15h 
o De 16:30 a 17:15 h / Acompanyament, Berenar i canvi de roba.
o De 17:15 a 18:00 h / Curs de natació.
o De 18:00 a 18:15 h / Canvi de roba.
o De 18:15 a 18:30h / Recollida dels infants per la porta de la Gran Via

• Es fan grups per nivell de natació
• Equipament: casquet de bany (proporcionat pel CNS), xancletes, tovallola, 

banyador.
• Lloc: Club Natació Sabadell Montcada.
• Els nens i nenes van amb els mateixos monitors des de 

que surten de l’escola, es canvien i fan el curset.
• Empresa: CNS

natació
EXTRAESCOLARS DE TARDA (PRIMÀRIA)



• Es fa 1 dia a la setmana (dijous o divendres) de 16.30 a 17.30 h.

• Lloc: Aula d’informàtica.

• S’impartiran classes d’ordinografia i ofimàtica

(word, excell, power point)

• Empresa: Teyca.

• Especialista: Pendent de confirmació

ofimàtica
EXTRAESCOLARS DE TARDA



• Les Activitats Extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre i s’acabaran

el 29 de Maig.

• Importància de fer les inscripcions durant el mes de juliol, fora

d’aquesta data tindrà un recàrrec de 10€ en concepte de matrícula.

• Baixes. Recordem que les baixes de les activitats realitzades a 

l’escola seran per trimestre exceptuant la natació. Ocasionalment

es pot haver de tancar el grup per falta de quòrum. 

• Portes obertes.

informació general
EXTRAESCOLARS



• Jornades esportives del Consell Esportiu de Sabadell.

• Quota participació competicions Consell Esportiu: 15 €

• Autorització sortida d’extraescolars i partits per marxar sols a casa. 

Full a la secretaria de l’AMPA.

• Autorització de la recollida dels infants per part CNS. 

Cal passar a signar-les per la secretaria de l’AMPA.

• Al final de curs celebrem la festa FEM ESCOLA amb la 

participació de tots els alumnes que han fet extraescolars.

informació general
EXTRAESCOLARS



extraescolars



casals i acollida



Aquests són els serveis que
gestiona la Comissió d’Acollida 
i Casals:

• Servei d’Acollida de matí (SAM)
• Servei d’Acollida de migdia (SAMI)
• Servei d’Acollida de tarda (SAT)
• Casals de setembre, Nadal, 

Setmana Santa i estiu
• Tallers de jornades intensives



SAM (matí): porta Biblioteca
• 7:45 - 8:45 h: preu 2,30 € diaris
• 8:15 - 8:45 h: preu 1,25 € diaris
Porta Primària s’obre a 8:45 h amb servei de 
monitors (inclòs dins la quota mensual de 
serveis generals). 

SAMI (migdia): porta Infantil
• 12:30 - 13:30 h: preu 1,80 € diaris
Hi ha diversos espais de joc amb activitats no 
dirigides supervisades pels monitors.

acollida



acollida
SAT (tarda): porta Biblioteca

• 16:30 - 17:00 h: preu 0,90 € diaris
• 16:30 - 17:30 h: preu 1,80 € diaris
• 16:30 - 18:00 h: preu 2,70 € diaris
• Els alumnes que fan SAT hauran

de portar el berenar

Retards: per recollir nens SAMI / SAT
• No notificats i/o reiteratius = 20 € per incident
• Queden exclosos els imprevistos notificats per 

mòbil (692.632.839) i els realment esporàdics.



monitores

Rosa
(matí i migdia)

Esther
(matí)

Eli
(matí)

Melani
(tarda)

Silvia
(tarda)



• Dies de jornada intensiva 
(Consell Escolar)

• Activitats lúdiques, variades
i educatives

• Horari complementari de tarda 
15.30 -16.30 h

• Tallers de tarda fins a les 16.30h, 
a més del servei d’acollida fins
a les 18.00h.

tallers



• Setembre, Nadal, Setmana Santa i Estiu
• Activitats lúdiques, variades

i educatives
• Horari matí i tarda 

(amb opció de menjador)

casals



casal d’es tiu





Seguint el projecte emprès per l’escola, l’AMPA també es 
suma a la proposta d’eliminació del paper. Per tant, els
canals de comunicació cada vegada seran més
telemàtics i tota la informació estarà disponible en els
diferents canals de comunicació:

• el blog de notícies www.miquelmartipol.net
• les newsletter que arriben a les vostres bústies
• els whatsapps que arriben a cada grup de classe, 

a través de la persona d’enllaç.
• la bústia de suggeriments a l’entrada de l’escola

Aviat disposarem d’una nova plataforma anomenada
AMPASOFT que agilitzarà els tràmits més habituals: 
menjador, acollida, inscripcions, etc.



Tens coneixements d’informàtica, dret, comunicació, 
serveis generals, comptabilitat, etc.?

La teva petita ajuda és molt necessària.

ENVIA’NS UN MISSATGE 
I COL·LABORA A L’AMPA!

ampa@miquelmartipol.net


