
RESUM INFORMATIU DEL CURS 2013-2014 

Per una banda us expliquem totes les participacions dintre de l’escola, 

majoritàriament a les festes que hi hem celebrat i, per altra banda, les diferents 

actuacions externes o que no afecten directament al treball escolar dels nens i 

de les nenes. 

PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA: 

- La castanyada:  participació de la festa mitjançant la compra i cocció de les 

castanyes que es van repartir i la col·laboració de pares i mares disfressats 

de castanyers i castanyeres. 

 

- Nadal: col·laboració amb l’escola per pagar el material escolar destinat al 

Tió i als Reis. Acompanyament de l’arribada dels patges reals. Sorteig de 

cistelles amb productes de diferents comerços del poble i de famílies 

particulars. 

 

- Cros del Vendrell:  participació al Cros del Vendrell organitzat per les 

AMPES de les escoles locals amb la col·laboració del Consell Esportiu. 

Assistència a les diferents reunions informatives i de preparació de material. 

 

- Carnaval: participació de la festa de carnaval organitzada per l’escola i 

invitació per part de l’AMPA, a coca amb xocolata per a tots/es nens/es de 

l’escola. 

 

- Sortides i Colònies: L’Ampa ha contribuït econòmicament abonant una 

part del preu de les sortides i colònies als socis, ja que gaudeixen de 

descomptes especials 

 

- Festa de St. Jordi: organització d’una parada de venda de llibres a preus 

molt assequibles el dia 23 d’abril i una altra de punts de llibre destinada a 

recollir diners per al viatge de fi de curs de 6è de primària, dels alumnes que 

actualment cursen 5è. 

 

- Festa de la bicicleta: Aquest any la Comissió Sorpresa i l’AMPA s’han 

encarregat de preparar la Festa de la Bicicleta. S’ha comprat el material 

necessari, s’ha construït una estructura per la carrossa, s’han creat els 

grups de treball per fer els estels i s’han fet les inscripcions.  Enguany hem 

aconseguit el premi al grup més nombrós. Gràcies a tots i totes per la vostra 

participació!!! 

-  

- Festa de final de curs: el dia 20 de juny l’AMPA i l’escola s’han encarregat 

d’organitzar i de realitzar un matí divertit amb la canalla. L’Ampa ha repartit 

gelats per a tots els nens i nenes i els ha obsequiat amb tallers, balls, 

animacións, inflables i jocs esportius. 



 

 

 

ALTRES ACTUACIONS 

 

- Pla d’Entorn: assistència a les reunions explicatives del funcionament de 

les activitats organitzades pel Pla d’Entorn. Organització dels Tallers de 

Famílies i realització a la nostra escola dels tallers de costura, reciclatge de 

texans, aromateràpia, maquillatge i “fofuchas”. 

   

- Extraescolars, acollida i menjador: seguiment de les activitats i reunions 

amb els directors de les empreses responsables de les activitats 

extraescolars i acollida ( Divertalia i Consell Esportiu) i l’empresa 

responsable del menjador (Serunion) a través de la comissió responsable, 

per tal de resoldre qualsevol tipus de problema. Reunions continuades per a 

la programació i millora del curs vinent. Reunions amb altres empreses per 

millorar el servei. 

 

- Xandalls i bates: inventariat exhaustiu de tot l’estoc de xandalls, tant 

d’hivern com d’estiu, per poder realitzar les comandes necessàries per al 

curs vinent, així com de bates escolars.  

 

- Llibres de lectura: comanda i posada a disposició de les famílies de 1r i de 

2n  de primària de llibres de lectura a preus assequibles. 

 

- Escola Nova: Reunions amb el departament d’Ensenyament, Ajuntament i 

Direcció pels temes referents a la ampliació d’aules, calefacció, etc.. 

 

 

- Altres: 

 

 

- Seguiment i actualització del bloc de l’AMPA per tenir informades totes les 

famílies de l’escola.  

 

- Consultes a la FAPAC sobre diferents temes de l’escola. 

 

- Assistència a reunions del carnet únic per a la confecció del carnet per al 

curs 2014-2015. 

 

- Atenció al Soci durant tots els dilluns i els dimecres del curs escolar. 


