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Benvolguts pares i mares: 
 

Desprès de dos anys al capdavant de l’AMPA de la nostra escola, ens dirigim a vosaltres per 
posar-vos al corrent de les tasques realitzades. Durant aquests temps hem posat en marxa 
moltes iniciatives noves i hem millorat d’altres, sempre comptant amb la col�laboració de la 
direcció del centre i amb d’altres entitats privades i públiques. 
 
Una de les noves iniciatives posades en marxa va ser el casal d’estiu. A la nostra escola, en 
acabar el curs passat vem fer un casal d’estiu per primera vegada a la història del centre. Vist 
que la iniciativa va tenir èxit, enguany el tornarem a repetir, en aquesta ocasió amb el Grup de 
Colònies de Ca n’Anglada i havent aconseguit ajuts municipals per poder fer un preu més 
assequible per a tothom. 
 
També vem aconseguir subvencions per les activitats esportives. Gràcies al personal  docent de 
nostre centre i als membres de la nostra AMPA es va tramitar un ajut del Pla Català d’Esport 
destinat a aquest tipus d’activitats. Això va servir per poder rebaixar la quota mensual de les 
activitats extraescolars esportives. Per poder fer tot això, es va crear la Secció Esportiva Escolar 
representada per personal docent, pares i alumnes, d’aquesta manera podrem continuar 
gestionant aquestes subvencions els propers anys. 
 
Una altre cosa que s’ha fet és l’hort de l’escola que està al costat del gimnàs. La construcció de 
l’hort la vem encarregar al pare d’un alumne del centre. Creiem que la creació d’aquest hort pot 
ajudar molt als nostres fills a experimentar, entendre i cuidar la natura. 
 
S’ha comprat també un conjunt de jocs infantils que pròximament s’instal�larà al pati dels més 
menuts perquè ho puguin gaudir. Era una de les coses que no estaven incloses al pressupost de 
les obres de l’escola i que el personal docent i nosaltres hem vist que era important pels nostres 
fills. 
 
Us fem saber que pel proper curs, les activitats extraescolars es faran a càrrec del grup d’esplai 
La Fàbrica. Són un grup de professionals amb molts anys d’experiència i ens ofereixen més 
activitats per tots els grups i una ampliació dels horaris. Aquesta informació us serà ampliada 
quan correspongui. 
 
Sobre el tema dels llibres, com sempre, l’AMPA gestionarà la seva compra i repartiment 
juntament amb la direcció del centre. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar el preu pel soci 
de l’AMPA i que les famílies tinguin un benefici pel fet de pagar la quota anual. Per l’AMPA, la 
quota anual és imprescindible per poder continuar aportant i millorant instal�lacions i 
equipaments del nostre centre pels nostres fills. Enguany, junt amb la direcció del centre, es 
farà realitat la socialització dels llibres amb l’estalvi econòmic i ecològic que això comporta. 
 
Per últim, recordar-vos que ens reunim mensualment per prendre decisions, a les reunions 
parlem de temes importants com és la festa de Nadal, la Setmana Cultural, etc... i tractem els 
conflictes que puguin sorgir. Ens agradaria comptar amb tots vosaltres, quants més siguem, 
més coses podrem fer. Necessitem la vostra col�laboració. Encara hi ha moltes més coses que 
ens agradaria fer. 
 
Salutacions a tots i fins el curs vinent. 
 
 
La Junta. 


