
COM POTS COL·LABORAR AMB L’AMPA?

Ho pots fer de moltes maneres. Solament depèn de la 
teva disponibilitat i motivacions. Tots tenim capacitats 
diferents que, si les sumem, ens enriqueixen de manera 
global. 

1. Pagant de la quota de l’AMPA. 

Pots contribuir econòmicament amb el pagament 
d'aquesta quota (fer sòcia la teva família) Amb aquest 
gest t'associes i dónes suport a les activitats i a la vida 
associativa. 

Quota individual: 1 fill/a a l'escola - 23! 

Quota germans (A): 2 fills/es a l'escola - 17! per cada 
infant (34!) 

Quota germans (B): 3 fills/es o més inscrits a l'escola - 
15! per cada infant 

Quota famílies nombroses o monoparentals: Presentant 
l'acreditació corresponent en el moment del pagament 
(carnet), les famílies nombroses o monoparentals es 
podran beneficiar de la modalitat de quota de germans 
(B): 15! per cada infant inscrit a l'escola* 

*Aclariment: aquesta bonificació s'aplicarà encara que 
no hi estiguin tots els germans inscrits a l'escola. 

2. Col·laborant voluntàriament en l'organització o 
desenvolupament de les activitats, a les brigades de 
manteniment de l'escola, a les festes i celebracions, a la 
Colla Gegantera... 

3. Presentar candidatura a la junta o assistir 
com a vocal a les reunions mensuals i l’assemblea de 
socis. És el millor lloc on pots dir la teva, aportar idees i 
opinions i tenir informació de primera mà, ajudant-nos 
a prendre les millors decisions per al bé comú.

4. Fent-te càrrec de l’organització d’alguna 
activitat o projecte per millorar l’escola.

PARTICIPAR ÉS EL QUE COMPTA!

AMPA ESCOLA JOSEP MONTSERRAT
C/Josep Montserrat Cuadrada, 3

08303 Mataró

Contacta amb nosaltres a: 
ampajosepmontserrat@gmail.com

Subscriu-te i segueix-nos a:
ampajosepmontserrat.wordpress.com

Facebook:  Ampa Escola Josep Montserrat

JUNTS FEM 
MÉS!

QUÈ ÉS L’AMPA?

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

Fonts de finançament

Durant el curs realitzem campanyes de recaptació 
de fons per ajudar les famílies sòcies de l’AMPA a 
pagar-se les colònies, o venem roba amb el logotip 
del Pep la Guineu (samarretes i polars) i material 
escolar (carpeta i agenda) per recaptar fons i 
poder fer més coses per l’escola.

Relacions institucionals

L’associació dóna veu a les famílies en el Consell 
Escolar, fent arribar les seves inquietuds, 
necessitats i propostes. De la mateixa manera, fem 
valdre les necessitats de l’escola davant de 
l’Ajuntament i el Departament d’Educació, perquè 
només lluitant podem fer una escola millor!

Som membres de la FAPAC i ens adherim a 
algunes de les campanyes que engeguen per 
potenciar i millorar l’escola pública.

Formem part de la Xarxa d’AMPAS de Mataró, 
treballant conjuntament amb altres pares i mares 
per promoure la participació de les famílies en els 
centres educatius.

Suport social

Organitzem xerrades de formació adreçada a 
pares i mares, segons la demanda i les necessitats.
De la mateixa manera, vetllem perquè els serveis 
socials arribin a tots els alumnes que així ho 
necessitin, coordinant-nos amb l’equip directiu. 
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OFERIM serveis extraescolars  i 
altres que són d’interès per a les 
famílies:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

De dilluns a divendres hi ha un gran ventall d’activitats 
on els infants poden gaudir i aprendre i les famílies 
podem estar tranquil·les si ens cal deixar-los més 
estona a l’escola per diferents motius.

ENLLEURA’T és la nostra entitat de referència pel 
que fa a les activitats de lleure educatiu a l’escola i 
confiem en ells la gestió de les activitats setmanals, 
així com els casalets de temporada i el Casal d’Estiu.

Coordinador: LLUIS MACIAS - 600254906

enlleurat@enlleurat.org / www.enlleurat.org

MENJADOR ESCOLAR !
El menjador escolar compartit és un servei que 
promovem i realitzem les AMPAS de l’Escola Josep 
Montserrat i l’Institut Escola Mar Mediterrània (Tomàs 
Viñas). El servei s’adreça a tots els alumnes i mestres 
de les dues escoles. El menjador està ubicat a l’IE Mar 
Mediterrània i l’accés dels infants de la nostra escola 
es realitza acompanyats pels monitors que els recullen 
per dins del pati a través d’una escala que connecta 
les dues escoles. El càtering és a càrrec de la Masia 
Bartrès.

Coordinadora: BEA DELGADO - 638087781

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 

Un dels avantatges per a les famílies sòcies de l’AMPA 
és que poden gaudir d’una assegurança d’accidents 
que cobreix l’assistència mèdica privada en incidents 
que es duguin a terme dins l’escola i durant les 
activitats organitzades per l’associació. 

SERVEIS

Les famílies de l’associació ajudem a l’escola quan 
necessita un cop de mà; a vegades pintant el pati, 
d’altres restaurant la Vella Quaresma,  ajudant a 
dinamitzar la Colla Gegantera del Pep la Guineu 

amb la construcció d’uns companys gegantons per 
als més petits, decorant l’escola en motiu de les 
festes tradicionals, contribuint amb la compra de 

material educatiu (llibres per a la biblioteca, 
timbals per a música...), o el que estigui a les 

nostres mans.

SOM UN SUPORT EXTRA PERQUÈ L’ESCOLA SIGUI 
MOLT MÉS PER ALS NOSTRES INFANTS!

Ens agrada organitzar festes i activitats on 
totes les famílies ens puguem trobar i 

conèixe’ns millor, com la Festa de  benvinguda a 
P3, la Festa d’hivern, la Festa de fi de curs, les 

sortides trimestrals gratuïtes, on fem 
excursions matinals molt divertides...

En motiu les festes tradicionals contactem amb 
els personatges més esperats per les nenes i 

els nens, com les castanyereres o castanyers 
(ens fem càrrec de les castanyes per a tota 

l’escola) o el patge reial, que recull les cartes 
dels infants i els hi fa un petit regal.

AJUDEM A DONAR VIDA A L’ESCOLA!

 QUÈ FA L’AMPA?
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