Benvolgudes famílies:
Us volem donar la benvinguda a la nostra escola pel curs 2018-2019. Us informem que estem a la
vostra disposició i que podeu adreçar-vos a l’AMPA per qualsevol dubte o incidència
ampa@ampaagustigifre.com.
Des de la Junta us animem a participar i/o col·laborar amb l’Associació. Com més serem, més projectes
podrem tirar endavant!!!
Cal que tingueu presents que l’AMPA entre altres fa les següents tasques:











Gestió del servei d’acollida de matí i tarda
Gestió de les extraescolars
Projecte de reutilització de llibres, i projecte de compra col·lectiva de llibres
Reutilització de xandalls i samarretes, i acords per a la venda de xandalls nous
Participació en festes de l’escola com la Castanyada, festa de Nadal, setmana cultural
Coordinació de mares delegades per a facilitar la comunicació entre escola i famílies
Seguiment del funcionament del menjador
Taller de Nadal
Festa de Final de curs
...Totes les idees noves que puguin sortir i que hi hagi mans per dur a terme!!!

PER TANT, AMPA HO HAURÍEM DE SER TOTES LES FAMÍLIES. Si per qüestions econòmiques alguna
família té dificultats per a pagar la quota, vam acordar en assemblea que amb un informe dels serveis
socials de Sant Gregori es podien estudiar preus simbòlics de quota d’AMPA o ajudes a les famílies!!!
Us fem un breu resum d’alguns dels temes que us poden generar dubtes com a famílies noves a
l’escola.
TINGUEU PRESENT PERÒ QUE ENGUANY HEM ESTRENAT LA WEB I QUE TOTA LA INFORMACIÓ QUE
US DONEM A CONTINUACIÓ LA PODEU TROBAR A LA WEB. Podreu posar cara a les persones
responsables de les diferents comissions i estar informats de tot. A més, ben aviat serà possible
subscriure’s a la web i rebre avisos de temes importants com períodes d’inscripció a activitats,
període de comanda de llibres i pagament de la quota d’AMPA...

https://www.ampaagustigifre.com/
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QUOTA D’AMPA
La quota d’AMPA es paga a través del web on es fa la compra dels llibres www.llibrestext.com.
Tant si compreu llibres a través de l’AMPA com si no ho feu, cal accedir al web de llibres text durant el
mes de juliol per fer el pagament de la quota (hi ha una opció per fer només el pagament de la quota
d’AMPA).
En cas de no pagar-lo a través del web (l’aplicatiu només està disponible durant un període del juliol),
un cop iniciat el curs, cal sol.licitar a l’AMPA el número de compte per fer una transferència.
És important que deixeu el vostre correu electrònic a l’escola per tal que us puguem fer arribar la
informació de com fer el pagament via web de llibres text (cal un codi d’accés de centre).
Si no rebeu aquesta informació a finals de juny, la podeu sol.licitar a l’AMPA
ampa@ampaagustigifre.com o llibres@ampaagustigifre.com.
El preu de la quota d’AMPA els darrers anys ha sigut de 36 euros/curs per família.
Recordem que ser soci de l’AMPA ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA per a gaudir de serveis com descomptes
en el servei d’acollida, participar en les extraescolars... Per tant, quan es facin les domiciliacions de la
quota del servei d’acollida o altres, es comprovarà si la família és sòcia o no, i en cas de no tenir
butlleta de soci, es cobrarà també la quota de 36 euros juntament amb la del servei prestat. Com s’ha
esmentat, en cas de família amb dificultats econòmiques demostrables, es pot estudiar sense
problema una ajuda per a pagar la quota de soci.
VENDA DE XANDALLS I SAMARRETES
Els xandalls de l’escola necessaris per a educació infantil els podeu trobar a la botiga de Sant Gregori
TECNITEX especialitzada en roba laboral i escolar.
REUTILITZACIÓ DE BATES I XANDALLS
Des de l’AMPA es recullen bates i xandalls que els nostres fills/es ja no
utilitzen. Si teniu alguna bata o xandall que estigui en bon estat i creieu
que algun altre nen/a els podria aprofitar, trobareu durant el mes
d’octubre al vestíbul que hi ha davant l’escala de cinquè i sisè, una caixa
com la de la foto per poder-hi dipositar la roba.
Així mateix, si alguna família necessita alguna bata o xandall de segona
mà i totalment gratuïta es pot posar en contacte amb l’Erika que ho
gestiona, enviant-nos un e-mail a ampa@ampaagustigifre.com
PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES i COMPRA COL.LECTIVA DELS LLIBRES
Des de l’AMPA fem la compra col·lectiva de tots els llibres per aquelles famílies que hi volen participar.
Ha estat un projecte amb èxit, sobretot gràcies a l’esforç de la comissió que hi treballa i altres persones
voluntàries que van venint al juny a recollir i ordenar els llibres de reutilització i al setembre a repartir i
etiquetar els nous llibres de reutilització comprats.
Recordem que la compra col·lectiva ajuda a mantenir econòmicament el projecte de llibres de
reutilització. La Junta de l’AMPA està molt satisfeta de la resposta favorable de les famílies, amb una
participació en la compra col·lectiva de llibres de més del 90% de famílies.
A tothom moltes gràcies.
Enguany la compra col·lectiva es tornarà a fer com en l’anterior curs mitjançant l’empresa de
distribució de llibres “Llibres Text” www.llibrestext.com i a través d’un formulari web conjuntament
amb el de la quota de l’AMPA, perquè va resultar un sistema pràctic.
El curs 2016-17 es va iniciar l’aplicació d’una quota de lloguer de 2 euros/llibre pels llibres de
reutilització. Aquesta quota es mantindrà pel curs 2018-2019, que tenim la previsió de renovar llibres
com els de medi de cicle mitjà.
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Com la quota de l’AMPA, cal pagar-la a través del web de Llibres Text, tant si feu la compra col·lectiva
de llibres com si no hi participeu. La quota de lloguer és IMPRESCINDIBLE per a poder fer ús dels llibres
de reutilització. Quan entreu al web de Llibres text i al curs dels vostres fills/es, sabreu quina és la
quota de lloguer total en concret per aquell curs.
Voldríem disculpar possibles problemes puntuals que hi ha hagut en la distribució dels llibres, sobretot
en algunes comandes fetes al setembre passat. És molt important que quan us arribi la vostra
comanda al setembre, comproveu que coincideix amb el que vau sol·licitar per a poder fer una
reclamació en cas que fos necessari.
Per venir a ajudar i per resoldre dubtes en temes de comissió de llibres adreceu-vos a:
llibres@ampaagustigifre.com
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’AMPA organitza les activitats extraescolars pels alumnes de l’Escola Agustí Gifre.
Les activitats extraescolars són al migdia de 13:30 a 14:30 h cada dia de la setmana. Cada alumne es
pot apuntar a una única activitat per dia. Les activitats s’oferten en diferents dies perquè cada alumne
pugui escollir fins a una activitat diària al llarg de la setmana i el dia que millor li va.
El període de realització d’activitats és de l’octubre al 31 de maig de cada curs.
Per poder participar en totes les activitats extraescolars, les famílies han de ser sòcies de l’AMPA.
La primera setmana del curs es penja a la pàgina web de l’AMPA un llibret informatiu de totes les
activitats extraescolars que s’oferten. La preinscripció a les activitats es fa a través d’un formulari que
es posa a disposició de les famílies a la pàgina web de l’AMPA un cop començat el curs. Cal omplir
aquest formulari i enviar-lo. En aquest llibret informatiu s’hi relacionen totes les activitats amb una
explicació i dades d’interès de cada activitat extraescolar, a més del reglament del funcionament de les
activitats. Durant el període de preinscripció, la Comissió d’extraescolars de l’AMPA organitza una
reunió informativa adreçada a totes les famílies, en la que s’hi conviden a les empreses que realitzen
les activitats.
La comissió d’extraescolars de l’AMPA també organitza els “Tallers de Juny” per les setmanes de Juny
que l’Escola fa horari de jornada intensiva. En sereu informats oportunament quan arribi el moment.
Per consultes específiques d’extraescolars, adreceu-vos al correu:
extraescolars@ampaagustigifre.com
WEB DE L’AMPA
Anirem penjant a la web de l’AMPA https://www.ampaagustigifre.com/ els documents que us anem
lliurant durant el curs. La volem potenciar, i fer-ne cada vegada més ús, sobretot amb l’opció de ser
subscriptors del Newsletter o sistema d’avisos que us mantindrà informats. Els avisos en paper ja han
desaparegut de fa temps.
MARES I PARES DELEGATS DE CLASSE
Agraïm enormement la tasca de mares i pares delegats. És una figura molt important per afavorir la
col·laboració i fer d’enllaç entre mestres i famílies. S’escull el dia que feu la reunió de principis de curs
amb els tutors. Cal que en surtin de cada classe! Es faran tres reunions generals l’any. Els vostres
delegats/delegades us poden informar i fer d’enllaç amb tots els dubtes que tingueu en relació a
l’AMPA. El correu de la comissió de delegades i delegats és: delegades@ampaagustigifre.com
SERVEI D’ACOLLIDA
És un servei de guarda que es fa els dematins, per aquelles famílies que necessitin aquest servei abans
de l’escola, entre les 7:30 i 9:00 h. Per fer-ne ús, només cal que us adreceu directament al servei
d’acollida al pavelló i allà us donaran la butlleta que cal omplir. Trobareu també la butlleta a la web de
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l’AMPA. La butlleta es pot entregar o bé per correu electrònic a ampa@ampaagustigifre.com o bé a la
monitora del servei quan hi porteu la mainada.
LES FAMÍLIES SÒCIES DE L’AMPA GAUDIRAN CADA MES DE DUES GRATUÏTATS D’ÚS DEL SERVEI
D’ACOLLIDA. És a dir: si sou socis d’AMPA i us cal fer ús del servei d’acollida de manera esporàdica
cada mes disposeu de dos dies que podeu deixar la vostra mainada al servei sense cap cost. Només cal
que us adreceu al servei d’acollida i doneu el nom del vostre fill/a per tal de tenir-lo registrat. A partir
de dos dies disposeu dels paquets de 10 tiquets.
Informar-vos també que aquest any al servei d’acollida del matí s’ha habilitat una zona una mica
apartada de la zona de joc, amb taules on la mainada que vulguin podran fer deures assistits per les
monitores amb titulació en educació primària.
Les quotes provisionals són les següents (es revisaran després dels primers mesos de funcionament):
SERVEI ACOLLIDA MATÍ
Franja horària

SOCIS

NO SOCIS

De 7’30 a 9h:
De 8 a 9h:

37€
27€

45€
35€

De 8’30 a 9h:
Paquet de 10 tiquets:

17€
25 €

25€
30 €

Us recordem que les famílies que porteu els nens/es eventualment podeu adquirir un paquet de 10
tiquets que serà carregat al vostre compte bancari. Demaneu els tiquets a la monitora responsable del
servei quan porteu els nens/es.
Per agilitar els servei, i en cas que hagueu d’avisar perquè un nen/a es queda aquell mateix dia o per
alguna altra incidència, podeu contactar directament amb la monitora Montse Martos al telèfon 657
765 890. A més d’avisar-la a ella convé apuntar la incidència a la llibreta missatgera.
En relació al Servei d’Acollida de tardes, es va decidir el seu tancament per la dificultat a mantenir-lo
econòmicament degut al baix nombre d’usuaris. En cas, que estiguéssiu interessats en que s’ofertés
aquest servei, us demanem que ho comuniqueu al mail de l’AMPA: ampa@ampaagustigifre.com o a la
secretaria de l’escola. L’AMPA i l’Ajuntament de Sant Gregori estudiarien si es pot fer alguna proposta.
COMISSIÓ PATIS
L’AMPA té una comissió de patis que treballa en la millora continuada dels patis de la nostra escola.
Totes les idees i participacions són benvingudes. Si visiteu la nostra web
https://www.ampaagustigifre.com/ca/projectes/millora-dels-patis-de-l-escola/, veureu quin canvi han
fet els patis aquests darrers anys gràcies a la tasca d’aquesta comissió. I seguim endavant! Si hi voleu
participar, poseu-vos en contacte amb l’ampa a través del nostre correu: ampa@ampaagustigifre.com
COMISSIÓ HIGIENE
El curs 2017-2018 l’AMPA estrena una nova comissió, la d’Higiene que neix amb l’objectiu de millorar
els sanitaris de l’escola i aportar propostes per a tots aquells punts d’educació per millorar els hàbits
higiènics.
Si en voleu conèixer més coses, visiteu:
https://www.ampaagustigifre.com/ca/projectes/higiene-i-salut/
Els podeu contactar també a través de: ampa@ampaagustigifre.com
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