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Qui som?  
 
Tots els pares i mares que paguen la quota anual són membres de ple dret de l’AMPA, amb els 
mateixos drets i obligacions. 

L’òrgan sobirà és l’Assemblea General (que se celebra, com a mínim, un cop l’any) i l’òrgan de 
coordinació és la junta directiva, formada per un president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals, 
així com qualsevol persona que vulgui lliurement col·laborar en aquest projecte. 

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho enviant un missatge a la nostra adreça de 

correu: lolaanglada.ampa@gmail.com. Intentarem resoldre els teus dubtes el més aviat possible. 

Què fa l'AMPA? 

Les activitats que duu a terme l'AMPA són: 

 1. Activitats de Gestió 

 ·Comissió d’extraescolars i permanències:  

En espera de que es convoqui l’últim Consell Escolar del curs 2011-2012, us donem la 
informació dels preus i les activitats organitzades aquest curs. A finals del mes de juny us 
farem arribar la informació definitiva pel curs 2012-2013. Al final d’aquest dossier trobareu 
una butlleta on us demanem la vostra adreça electrònica. Si en teniu, deixeu-la a l’escola o a 
la bústia que l’Ampa té a la planta baixa per a poder estar en contacte. 

1. Organització de l’acollida matinal:  

L'horari d'acollida durant el curs 2011-2012 ha estat de 7:30 a 9h on els nens 
aprofiten per esmorzar i fer alguna activitat lúdica abans de començar les classes. 
Aquesta activitat l’oferim des del primer dia de curs excepte pels alumnes de P3, que 
en podran gaudir un cop acabi el període d’adaptació i facin l’horari escolar complert. 
Els preus d’aquesta activitat durant el curs 2011-2012 han estat de: 

de 7.30 a 9h: 42€/mes de 8 a 9h: 32€/mes  de 8.30 a 9h:19€/mes  

Amb aquest dossier us adjuntem una enquesta per saber si necessitareu fer us 
d’aquesta activitat el proper curs.  

2. Organització de les activitats extraescolars:  

Gestionem l’oferta d’activitats extraescolars. Amb aquesta documentació us adjuntem 
una enquesta perquè ens pugueu fer arribar les vostres preferències de cara al 
proper curs.  

L’oferta de les activitats extraescolars pel proper curs dependrà dels espais lliures 
que quedin als dos edificis de l’escola i de la demanda rebuda. A principis de 
setembre rebreu un dossier amb les activitats proposades. També podreu consultar 
el nostre blog. 

La nostra intenció és poder oferir des del primer dia de curs l’activitat de berenar 30 
minuts ( de 16.30 a 17h) i ludoteca ( de 17 a 18h), per totes les famílies que ho 
necessitin. Els alumnes de P3 podran gaudir d’aquesta activitat un cop acabin amb el 
període d’adaptació. 

3. Organització de Casal d'estiu i jornades intensives del mes de juny: L'AMPA 
també s'encarrega de buscar i oferir aquests serveis a totes les famílies que el 
necessitin. 
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 ·Supervisió del servei de menjador 

Control econòmic i supervisió de la qualitat del servei ofert pel Servei de menjador d’infantil i 

primària. El servei de menjador a primària està format per personal contractat directament 

per l’AMPA. A Educació Infantil, el servei de menjador està gestionat per l’empresa de 

càtering BarnaLleure. Encara no us podem donar el preu del menú del curs 2012-2013 ja 

que està pendent de l’aprovació del proper Consell escolar. A nivell orientatiu us informem 

que el preu del menú dels alumnes fixos al menjador durant el curs 2011-2012 ha estat de 

5,90€.  

 ·Comissió de llibres 

Col·laboració amb l’escola en l’organització del reciclatge de llibres de 3r fins a 6è.  

 2. Comissió econòmica 

- Control econòmic i tresorer de l’AMPA. 

- Gestió dels rebuts de la quota de material 

- Gestió i control de l’assegurança escolar. 

- Venda de xandalls, samarretes i bates.  

- Establint acords amb 2 llibreries de Badalona:  

- Llibreria Papereria Duatis: Una part de la venda del llibres de text va destinada a 

la comprar de jocs educatius per a cada classe. 

- Llibreria Saltamartí: Part de la venda de llibres es destinarà a la compra de llibres 

per a la Biblioteca de l’escola. Heu de dir que veniu de l’Escola Lola Anglada. 

 

3. Escola de pares 

- Organització de xerrades i tallers per a pares i mares.  

 

 4. Comissió de festes 

- Organització d’activitats festives i lúdiques, com per exemple “La Festa de fi de curs” o la 

“Festa de carnaval”.  

- Col·laboració amb l’escola en activitats festives com “La diada de Sant Jordi”, o “Festes de 

Nadal” 

- Aportació de material per a l’escola amb els beneficis obtinguts de les festes. 

 

4. Activitats de representació 

- Reunions de coordinació amb l’equip directiu de l’escola. 

- Participació activa amb veu i vot, d’un representant de l’AMPA, al Consell Escolar de centre. 

- Participació en les comissions mixtes (escola–pares) com la reunió de delegats. Volem destacar 

la importància de la figura del delegat com a referent de comunicació i de recepció de les 

opinions i suggeriments de la resta de famílies. Actualment la majoria de delegats mantenen 

una comunicació fluida amb la resta de pares mitjançant el correu electrònic. Al nostre blog 

trobareu un recull de les funcions dels delgats. Us animem des d’aquí a  participar activament a 

la vida de l’escola a través d’aquesta figura o formant part de l’AMPA.  

- Recull de queixes, suggeriments, incidències, preocupacions dels pares i mares i el seu trasllat 

a l’escola.  

- Reunions amb la Generalitat i l’Ajuntament per la supervisió de les obres de reforma i 

construcció de l’Escola al Parc de Ca l’Arnús. 

 

 



I Com ho fem? 

Tots aquests serveis són gràcies a la quota anual que voluntàriament aporten les famílies de l’AMPA 

a començament de curs, juntament amb altres recursos que es generen, i que ens serveixen per a 

fer possible millorar i complementar els recursos humans i materials necessaris per a l’escola, 

sempre d’acord amb la línia pedagògica del Centre i com a objectiu final, ajudar als nostres fills. 

A més d’això, cal la complicitat dels propis pares que han d’aportar el seu gra de sorra amb un petit 

esforç personal per tal de fer que l’escola i tots els projectes que aquí us hem comentat, arribin a 

bon port. Per això, a més dels mecanismes de comunicació habituals (circulars i cartells), també 

utilitzem el correu electrònic per informar-te de temes d’interès pels vostres fills, i de les possibles 

necessitats de l’AMPA. Juntament amb aquest dossier també us adjuntem un formulari perquè 

pugueu deixar la vostra adreça electrònica i així poder estar en contacte durant el curs. 

Tothom és benvingut per col·laborar amb l’AMPA, encara que sigui de forma molt puntual. Hi ha un 

bon ambient que esperem que encara serà millor amb la vostra participació.  

Envia’ns la teva opinió: lolaanglada.ampa@gmail.com 

AMB VOSALTRES VOLEM FER LA MILLOR ESCOLA PER ALS NOSTRES FILLS. 

 

La quota anual de l’AMPA:  

Famílies amb un fill a l’escola:                     20€ anuals 

Famílies amb més d’un fill a l’escola:          30€ anuals 

Us informem que per a poder gaudir de l’acollida matinal i de les activitats extraescolars és 
obligatori ser soci de l’AMPA. 

Tota aquesta informació més ampliada la trobareu al nostre blog. Ben aviat podreu accedir a formes 
de pagament, butlletes d'inscripció a l'acollida matinal i a les activitats extraescolars, menú, i tots els 
documents que necessiteu. Trobareu un accés al nostre blog a la mateixa pàgina web de l'Escola o 
entrant directament a l'adreça: 

http://ampalolaanglada.wordpress.com 

Esperem retrobar-nos ben aviat! 

Badalona, juny de 2012 

AMPA Escola Lola Anglada 
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Benvolguts pares i mares, 
 
A l’Ampa volem millorar la comunicació entre nosaltres, i per això us demanem que, si voleu, ens 
doneu la vostra adreça de correu electrònic. Us hi enviarem informació relacionada amb l’Ampa, 
amb l’escola i amb temes d’interès educatiu i cultural. No cedirem les vostres dades a ningú, i 
naturalment deixarem d’enviar-vos informació si en algun moment ho demaneu. 
 
Podeu enviar-nos la vostra adreça a: lolaanglada.ampa@gmail.com (no oblideu de dir-nos el vostre 
nom i de qui sou pares). O retornar-nos aquesta butlleta omplerta a la bústia de l’Ampa: 
 
 
Nom:  
 
Pare/mare/tutor-a de: 
 
Curs del vostre fill-a: 
 
 
Adreça de correu electrònic 1:                                           @                                 
 
 
Adreça de correu electrònic 2:                                           @                                            
 
 
També us animem a visitar el nostre bloc, on podreu trobar informació de les activitats què fem, 
descarregar-vos documents, o fins i tot deixar els vostres suggeriments. L’adreça del bloc és: 
 

http://ampalolaanglada.wordpress.com/ 
 
 
Salutacions i benvinguts! 
 
La Junta 
 
Badalona, juny de 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPA CEIP LOLA ANGLADA 
http://ampalolaanglada.wordpress.com/ 
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      AMPA CEIP LOLA ANGLADA 
 

 
ENQUESTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
 
Benvolguts pares, 
 
Ja estem pensant en les activitats extraescolars de cara al proper curs. Es per això que ens 
agradaria conèixer quines activitats voldríeu que s’organitzessin per al proper curs. 
 
Gràcies per la vostra participació. 
 
ACTIVITATS DE CARA AL NOU CURS:  
 
Ens agradaria que el nostre fill pogués fer en horari extraescolar l’activitat:  
 
Piscina (divendres de 17.15-18h)     Plàstica       
Poliesportiu Marina Besòs de Sant  Adrià       

Anglès          Iniciació esportiva 

Ludoteca 17-18h     Teatre 

Acollida matinal        Dansa 

Música      Berener 30 minuts 

Ludoteca (16.30 a 18h)    Bàsquet  

 

Altres  

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Us agrairíem que deixéssiu aquesta butlleta a la bústia blanca que l’AMPA té a la 
planta baixa o a l’adreça de correu lolaanglada.ampa@gmail.com amb la vostra 
elecció abans del dia 22 de juny. 
 
 
Nom del nen…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Salutacions i benvinguts! 
      
 
 
AMPA CEIP Lola Anglada 
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