
Ja hem iniciat el curs escolar 2015-2016 i us volem animar a fer-vos socis i 
sòcies de l’AMPA. 
Gràcies a la vostra participació durant el passat curs 2014-2015 vam poder 
col·laborar en diferents festivitats que tot seguit es detallen: 
 

- La castanyada: es van comprar i coure les castanyes per repartir als nens 
i nenes, amb col·laboració de pares i mares disfressats de castanyers i 
castanyeres. 

- Nadal: es va col·laborar 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: es va participar al Cros del Vendrell organitzat pel 
Consell Esportiu del Baix Penedès juntament amb les AMPES de les 
escoles locals. Es va assistir a diferents reunions informatives i el mateix 
dia de l’esdeveniment ajudant en l’organització i preparació. 

- Carnaval: es va col·laborar amb coca i xocolata per als infants de l’escola.  
- Sortides i Colònies: L’Ampa va contribuir econòmicament amb les 

sortides i colònies dels socis. També es van aportar 150 € per cada classe 
de 6è de primària pel viatge de fi de curs. 

- Festa de Sant Jordi: es va posar una parada de llibres, durant tota la 
fornada escolar, el dia 23 d’abril.  

- Festa de la bicicleta: la Comissió Sorpresa i l’AMPA es van encarregar 
de preparar la Festa de la Bicicleta. Es va comprar el material necessari 
per poder caracteritzar la carrossa i les bicicletes dels participants, es van 
crear grups de treball per elaborar les caixes de crispetes.  Vam 
aconseguir el 3r premi a la carrossa més original. Gràcies a tots i totes per 
la vostra participació!!! 

- Festa de final de curs: el dia 19 de juny l’AMPA i l’escola van organitzar 
un matí divertit per la canalla. Vam repartir gelats i suc de taronja 
(obsequi del McDonald’s)  per a tots els nens i nenes, on hi va haver ball 
modern (ZUMBA), inflables, motos, tricicles i jocs tradicionals. 

 
Altres actuacions que hem realitzat són: 
 

- Pla d’Entorn: es va assistir a les reunions explicatives de les activitats 
organitzades pel Pla d’Entorn. Es van realitzar a la nostra escola els 
tallers de costura, maquillatge, “fofuchas”, primers auxilis, elaboració de 
sabó, càpsules nespresso... 

- Teatre P5: Es fer el pagament del material necessari per a l’elaboració de 
les disfresses i altres elements de les obres de teatre dels alumnes de P5 
que van representar al Festival de Teatre Infantil i Juvenil del Baix 
Penedès “L’aneguet lleig” (P-5B) i “Les ratetes que escombraven 
l’escaleta” (P-5A) 

- 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). Cal destacar que amb l’empresa 
Serunion s’ha incidit en la necessitat de fer activitats dirigides durant 
l’estona d’esbarjo i introduir l’aula de deures, pels aquell alumnat que 
vulgui de 3r a 6è.  També, per intentar adequar les extraescolars a les 
necessitats i preferències de l’alumnat, a final de curs es va passar una 
enquesta.  A partir dels resultats d’aquesta s’ha elaborat la proposta  
d’extraescolars pel curs 2015-2016. 

- Xandalls i bates: s’ha anat fent un inventari exhaustiu de xandalls, tant 
d’hivern com d’estiu, així com de bates escolars, per poder realitzar les 
comandes quan siguin necessàries. S’ha buscat un nou proveïdor de 
xandalls, on hem pogut modernitzar el disseny, mantenint els colors 
taronja/gris, aconseguint més qualitat al millor preu. 

- Llibres de lectura: es va fer la comanda i posada a disposició de les 
famílies de 1r i de 2n  de primària els llibres de lectura. 

- Zona d’aparcament: es va tractar, juntament amb la direcció del centre i 
amb els diferents responsables tècnics i  polítics, per oferir alternatives i 
reduir el risc d’atropellament a l’entrada i sortida de l’escola. 

- Bloc de l’AMPA: 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. 
- Carnet únic: Es va assistir a reunions del carnet únic per a la confecció 

del carnet per al curs 2015-2016. 
- Atenció al Soci: durant tots els dimecres del curs escolar es va fer atenció 

al soci. 
- Reunions internes: la Junta d’AMPA es va reunir tots els divendres del 

curs escolar. 
 
Tot això és possible gràcies a la vostra participació, us agraïm la vostra 
confiança i esperem continuar treballant i millorant plegats. 
 
Per qualsevol consulta o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres a ampa.martamata@hotmail.com. 
 
Junta AMPA 

El Vendrell, 30 de setembre de 2015 
 


