
       Curs 2012/13  
 
L’ AMPA està formada per tots els pares i mares dels alumnes de l’ Escola La Sèquia que hi vulguin 
participar. Durant el curs organitzem diferents activitats i jornades, a més de tenir cura de quatre 
serveis de gran importància en la vida de l’escola: el servei matiner, les activitats extraescolars, el 
servei de menjador (que organitzem junt amb la pròpia escola) i la venda de material didàctic. 
 

Som una entitat sense cap ànim de lucre que treballa per oferir serveis i activitats a alumnes i 
famílies, i també a la pròpia escola. El nostre òrgan de govern és la Junta, que es reuneix 
habitualment una vegada al mes, i en formen part els 3 càrrecs triats o ratificats en l’ Assemblea 
de mares i pares que té lloc a principis de cada curs (president, secretari i tresorer) i els vocals, que 
representen les diferents comissions de treball (festes, esports, espai de mares i pares, llibres…). 
 
Assemblea anual de l ’  AMPA 
 

Durant el proper mes de novembre, convocarem l’  Assemblea general de l ’  AMPA, en la 
que us farem la presentació de la pròpia associació, a més d’informar-vos de les activitats que 
organitzem i també de les tasques que duem a terme durant l’any. Tots els socis de l’ Ampa hi sou 
convidats.  
 
Quota AMPA 
 

Igual que en els darrers anys, la quota anual de l’ AMPA serà de 30 €  per família. És molt 
important que les famílies facin el pagament d’aquesta quota, doncs ens permet seguir funcionant 
com a AMPA en benefici dels alumnes i de la pròpia escola. A més, és imprescindible de formar-ne 
part per poder participar de les activitats i serveis que organitza aquesta associació (venda de 
llibres, activitats extraescolars, espai de mares i pares, servei matiner, …) 
 
Pagament i  entrega de l l ibres: Veure la informació que us varem donar a mitjans de 
juny. L’entrega es farà la primera setmana de setembre (del 3 al 7) en horari de 11-13 h i de 16-
17.30h. 
 
Servei de menjador: Procediments de pagament. Dipòsit.  Horari de 
12.30 a 15 h 
 

Per aquest proper curs el preu del servei gairebé segur que s’haurà d’augmentar a 5’75 €/dia, 
degut a l’eliminació de subvencions, excepte pels alumnes que els hagi estat concedit un ajut. 
  

- Les famílies que ho desitgin podran fer el pagament dels imports que derivin de la utilització 
d’aquest servei mitjançant domiciliació bancària, a principis del mes següent. Per això, en aquest 
cas, necessitarem el vostre número de compte corrent, on es carregarà el import corresponent als 
dies que s’hagi fet ús del servei. 
 

Per fer ús del servei cal haver abonat un dipòsit de 100 € .  Aquest dipòsit s’haurà de pagar 
mitjançant ingrés al número de compte del Servei de menjador de l ’AMPA a 
Catalunya Caixa (2013-6010-11-0201726416) abans del 7 de setembre . Només han 
d’abonar-lo les famílies d’alumnes nous o que en cursos anteriors no ho haguessin fet. Els alumnes 
amb ajut (beca) de menjador només hauran d’abonar 25 €. Aquest dipòsit es retornarà a les 
famílies quan l’alumne abandoni l’escola, o en cas que es deixi de fer servir el servei i la família ho 
sol·liciti. 
 

- Els alumnes que utilitzin aquest servei de forma esporàdica o les famílies que no desitgin fer el 
pagament d’aquest dipòsit, hauran de fer el pagament del servei serà mitjançant els tiquets que 
caldrà adquirir amb antelació al local de l’AMPA, durant l’horari d’obertura del mateix. La compra 



de tiquets podrà fer-se en efectiu o bé fent un ingrés pel import corresponent als tiquets desitjats 
al compte de l’AMPA anterior. 
 

Aquest servei començarà a funcionar el dimecres 12 de setembre, excepte pels alumnes de 
P3, que podran fer-ne ús a partir del dil luns 24 de setembre, quan acaba el període 
d’adaptació. 
Servei matiner: Horari .  Preus. Procediment de pagament. 
 

Com en el curs passat, el servei matiner funcionarà de les 07’45 i f ins les 09’00 h (hora límit 
d’entrada a les 8’45 hores). Començarà el dimecres 12 de setembre, i pels alumnes de P3 a 
partir del dil luns 24 de setembre, excepte que sigui molt necessari uti l itzar-lo abans. 
Els preus d’aquest servei són: 
 

Alumnes esporàdics: 5€/dia/nen  Germans esporàdics: 3€/dia/nen 
Alumnes habituals: 30€/mes/nen    Germans habituals: 20€/mes/nen    Famílies nombroses: 15€/mes/nen 
 

El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària, a principis del mes següent. Els alumnes 
que hagin utilitzat aquest servei de 1 a 5 vegades pagaran la quota diària. A partir de la sisena 
util ització ja es cobrarà la quota mensual que dona dret a fer servir el servei cada 
dia. 
 
Activitats extraescolars: de setembre a juny de 16.30 a 17.30h, 
excepte natació 
 

Com en l’ anterior, aquest curs les activitats extraescolars començaran a les 16.30h i s’iniciaran la 
setmana del dil luns dia 24 de setembre, excepte en el cas de P3, que s’iniciaran el dia 5 de 
novembre. S’acabaran la setmana del divendres dia 7 de juny de 2013, coincidint amb el 
començament de la jornada intensiva. 
 

El planning d’activitats previst i la butlleta d’inscripció els teniu apart. El període 
d’inscripcions serà des del dil luns  dia 3 de setembre  i  f ins el divendres dia 14 . 
Ompliu totes les dades de la butlleta i retorneu-la al local o a la bústia de l’AMPA. 
 

El pagament de les activitats que escoll iu es farà efectiu per domicil iació bancària, 
mitjançant rebuts (el primer pel període octubre/novembre/desembre, excepte per 
P3, novembre/desembre, el segon pel període gener/febrer/març i  el tercer per 
abril  i  maig). 
 

El preu es manté en 15 €/mes per activitat i  sessió setmanal (p.e. 3 sessions setmanals 
són 45 €).  
 

Les activitats seran impartides per personal especialitzat, en el cas de les esportives per 
monitors/entrenadors de clubs. 
 
Activitats esportives per adults.  Espai de mares i  pares. 
 

Com ja varem iniciar l’any passat amb el bàsquet i la gimnàstica, aquest curs oferirem a les mares 
i pares la possibilitat de fer esport a l’escola, determinats dies del mes. També esperem poder 
programar altres activitats puntuals. Us en informarem degudament. 
 
Impagaments i  devolucions servei matiner, servei de menjador i  
extraescolars. 
 

En el cas d’existir devolucions del banc i impagaments d’aquests serveis per part d’alguna 
família, a partir d’aquell moment aquestes famílies no podran fer ús del servei fins que no 
hagin liquidat el deute. A més a més, en el servei de menjador a partir d’aleshores hauran 
d’abonar diàriament el import del servei, adquirint també el t iquet corresponent (en el local de 
l’AMPA).  
 



AVIS IMPORTANT 
COMUNIQUEM	  A	  TOTES	  LES	  FAMÍLIES	  QUE	  MANTENEN	  DEUTES	  AMB	  AQUESTA	  AMPA,	  QUE	  AQUEST	  
CURS	  NO	  PODRAN	  REBRE	  NI	  UTILITZAR	  ELS	  ESMENTATS	  SERVEIS.	  	  
 
 
Per facilitar l’atenció a les famílies durant el curs, el local de l’AMPA estarà obert de 
dil luns a divendres de 9’00 a 9’30 i de 16’30 a 17’30. El responsable del 
servei d’atenció, coordinador de l’AMPA i de les activitats extraescolars és en Josep 
F. Gallardo (Tel.  695.930.573) – email: ampalasequia@gmail.com 

 
Nom de l’alumne/a : ________________________________  Curs 2012/13 
               
__________________________________________________ 
 
Curs i grup : _______________________________________ 
 
Telèfons de contacte (família) : _______________________  
 
__________________________________________________  
           
Adreça electrònica (família) : _________________________      
 
__________________________________________________ 
 
Servei matiner 
 
Si, tinc previst utilitzar el servei matiner que m’ofereix l’escola 
 
Faré un ús habitual d’aquest servei   
Utilitzaré el servei matiner de forma esporàdica 
El dimecres dia 12 de setembre ja em quedaré al servei matiner (7’45 – 9’00 h) 
 
El compte bancari on vull domiciliar el pagament d’aquest servei és el següent: 
 
 
 
 
Nom, DNI i Signatura del titular del compte : ______________________________________________ 
 
Servei de menjador 
 
Si, tinc previst utilitzar el servei de menjador que m’ofereix l’escola 
 
Faré un ús habitual d’aquest servei   
Utilitzaré el servei de menjador de forma esporàdica 
El dimecres dia 12 de setembre ja em quedaré a menjar a l’escola 
 
El compte bancari on vull domiciliar el pagament d’aquest servei és el següent: 
 
 



 
 
Nom, DNI i Signatura del titular del compte : ______________________________________________ 
 
 
US PREGUEM QUE EL MÉS AVIAT POSSIBLE ENS FEU ARRIBAR AQUESTA 
BUTLLETA PER TENIR PREPARATS ELS SERVEIS MATINER I DE 
MENJADOR EL PRIMER DIA DE CURS. Ens ho podeu fer arribar portant-
lo a l ’escola o uti l itzant les bústies, tenint com a data l ímit el  
divendres 7 de setembre. 


