AMPA EL TURONET
INFORMACIÓ
Data actualització: 15/06/16

http://www.ampaturonet.cat
1 /3

QUÈ ÉS L’AMPA? L’AMPA ETS TU!
L’AMPA és l’associació de mares i pares de l’Escola. Hi formen part totes les famílies de l’Escola qui s’hi associen
voluntàriament. Disposa d’uns Estatuts i està regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva, que es reuneix mensualment
per tractar i gestionar tasques que no cobreix l’Escola i en coordinació amb ella i les entitats que correspongui.
Presidenta: Núria Gelabert/Tresorera: Laura López/Secretària: Bárbara Sepúlveda/ Vocalies i comissions.

FUNCIONAMENT
A inici de curs fem amb l’escola la presentació de les nostres activitats i participem en les reunions de cada curs. Treballem de
manera altruïsta i transparent , tot l’any, en les nostre hores lliures per poder atendre les necessitats de l es famílies envers
l’escola. Al mes d’octubre es fa l’ Assemblea General de socis, exposem resultats i la planificació del curs, i expliquem les
dificultats i propostes que ens trobem i es realitzen votacions i relleus de càrrecs, comissions i vocalies. Ens reunim cada mes
en les Reunions de Junta per coordinar i executar les decisions derivades de l’Assemblea. Aquestes reunions són obertes a
tothom.
Procurem mantenir al dia la web, penjant les informacions i documents que pots necessitar. Ens comuniquem amb tu per
correu electrònic a través dels pares i mares pont de cada classe, informant de noticies i avisos importants i sol·licitant suport
per a les activitats que cal fer: tenim moltes idees però ens cal el teu suport i col·laboració!
PER QUÈ ÉS IMPORTANT ESTAR AFILIAT A L’AMPA DE LA VOSTRA ESCOLA?
Si vols gaudir dels serveis i activitats has de ser soci de l’AMPA. A més, només cal fer una ullada a la quantitat de coses que
gestionem i que van dirigides a tota la comunitat educativa de l’escola: és molt important que totes les famílies hi
col·laborem.

DE QUÈ S’ENCARREGA L’AMPA?
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
Contractació
empresa
CECOC
AUSOLAN,
recentment guardonada per la Unesco.
Disposa de normativa i l’AMPA es reserva el dret
d’admissió.
Es cuina el menjar a l’escola. La cuina és de
l’AMPA i ens encarreguem de la renovació del seu
mobiliari i els estris. El servei de menjador inclou
l’estona de lleure de migdia.

GESTIÓ D’EXTRAESCOLARS
Contactes
amb
empreses
i
supervisió.
 Acollida matinal
 Activitats Extraescolars (per
exemple: iniciació a l’esport,
Handbol i Turotardes)
 Intensiu natació al juny
 Casal d’estiu i Colònies d’estiu.
 Carnestoltes

Cal fer la inscripció específica, ser soci de l’ampa
i pagament d’una matrícula de 30 euros la
primera vegada que s’ accedeix al servei.
Funciona en modalitat fixa i esporàdica.

Contractació
de
Conserge
empreses de transport.

ESCOLA I FAMÍLIA
Participem en el Consell escolar
Coordinem diàleg famílies-claustre en temes
generals.
Atenem demandes de l’escola
Participem a les aules: tallers.
Reunions amb la Direcció de l’escola
Fem Aportacions econòmiques
Financem el manteniment de la fotocopiadora

COORDINACIO ENTITATS
Ajuntament i resta d’AMPA del
poble (coordinació de xerrades,
Escola de Pares i Mares, casals,
colònies i ludoteques) i empreses
que contractem.
Tenim Representació al Consell
Escolar municipal
Participació en la Fira d’entitats.

FESTES I ACTIVITATS
Donem Suport a les organitzades per l’escola Jocs
Florals , Nit de mussols, Castanyada

COMUNICACIÓ
Promoció i difusió de l’AMPA
Manteniment i actualització de la
web
Preparació
i
enviament
de
comunicacions i circulars

Organitzem festes i activitats pròpies de l’AMPA
(Pessebre vivent i sopar de Nadal, Marató TV3,
Carnestoltes, Berenar de Sant Jordi i paradeta de
llibres, Festa i sopar de Final de curs...).
Els cursos de P4, 1r, 3r i 5è donen suport a la festa
assignada.

i

SOCIALITZACIÓ i BIBLIOTECA
Fem aportacions anuals al fons de
llibres de la BIBLIOTECA de
l’escola i per a la socialització.
Supervisió
del
projecte
coordinació amb escola.

en

Paguem el sou d’unes quantes
hores de bibliotecària dins de
l’horari escolar.

Cal
inscripció
especifica
i
pagament de la quota establerta.

…i

un llarg etc!!!!

SOCIAL I PARTICIPATIU
Sol·licitud i gestió de BEQUES I
AJUTS.
Col·laboracions i aportacions amb
Escola agermanada Sam Sam
Senegal, Marató de TV3 i altres
que se’ns fan arribar.
Activitats per
fomentar la
convivència.
Com veus...
Et necessitem!!
Vine a les reunions mensuals de
Junta;
són
obertes
a
tothom,visita la nostra web i
llegeix i contesta els correus
que t’envia el teu pont!
Fes-te vocal o càrrec o
col·laborador.
Per Contactar amb nosaltres:
ampaturonet@hotmail.com
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DUBTES FREQÜENTS
 M’he de fer soci de l’AMPA? Cal fer –se soci per poder gaudir de les activitats gestionades per l’AMPA.
 Com ho faig per fer-me soci?: Omple totes les dades del Full d’inscripció a l’AMPA, signa’l i deixa’l a la bústia de l’AMPA.
Es paga una quota anual per família de 35 € que se’t cobrarà per domiciliació al compte que has indicat al full. També has
d’omplir i entregar el full d’autorització de dades LOPD.
 Vull fer ús de menjador, acollida matinal, tarda, accés a la socialització de llibres i altres serveis o activitats de l’AMPA:
Un cop t’hagis fet soci, t’hauràs d’inscriure al servei o activitat que t’interessi seguint les instruccions que toqui en cada cas.
Cada servei i activitat té el seu vocal. Contacta amb ell si tens dubtes.
 Pare i mare pont: figura que fa de lligam entre la classe i l’AMPA. Imprescindible disposar dels vostres correus electrònics.
Ompliu si us plau el full que us passarem en aquesta reunió informativa. Si no rebeu correus,és que no tenim les vostres dades
o no són correctes. Ens comuniquem amb vosaltres per mail.
 On puc trobar informació, documents i fulls inscripció i com puc contactar-vos







Vine a les reunions de Junta,i a l’Assemblea General. Les reunions són obertes i tindràs informació de primera mà!
La nostra web: procurem que estigui al dia. www.ampaturonet.com
A través del pare o mare pont
Si es tracta d’una activitat: a través del vocal de l’activitat
El nostre correu: ampaturonet@hotmail.com
Les nostre bústies: a dins de l’escola trobaràs 2 bústies una per l’ampa i l’altra per comunicació amb Menjador.

 Socialització, Llibres i quaderns
Ja fa 7 cursos que vam endegar el projecte i suposa un gran estalvi per a les famílies. Els llibres estan socialitzats a partir de
3r. Les quotes de socialització es comencen a pagar a 2n. Quota de 9€ (a 2n curs). Quota de 20€ a partir de 3r. (A P3 haureu de
comprar els llibres o quaderns, tot el material és fungible)
Abans del curs, l’escola publica la llista de llibres i quaderns que heu de comprar.
Si voleu, podeu fer ho a través de la Llibreria DIN-A4, de Sant Quirze. Els heu d’anar a reservar a la llibreria del 23 de juny al
1 de juliol i pagar 30 euros en efectiu com a reserva. Les dates de recollida se us informen per correu un cop la llibreria
confirmi la recepció dels llibres.
 SERVEI DE MENJADOR
Mail de contacte: menjadorampaturonet@gmail.com
Gestió i rebuts realitzat per CECOC AUSOLAN contacte: administracion@ausolan.com
Horaris: 12’30 a 15:15h . Torns. (s’adapta a l’horari del centre). Inclou estona de menjar i també l’estona d’esbarjo de migdia.
El servei disposa d’una normativa ( podeu trobar-la a la web). El menú es passa cada mes. A l’aplicatiu d’AUSOLAN trobareu la
informació sobre menús (n’hi ha d’especials, dietes diferents), gestió de càrrecs econòmics i avisos. Per accedir a l’aplicatiu, un
cop rebut el vostre full d’inscripció i s’hagin introduït les vostres dades, podreu entrar l’aplicatiu. S’accedeix des de la pàgina web de l’Ampa
www.ampaturonet.cat , a la part esquerra de la pantalla hi ha un logo de dos nens, cliqueu i entreu: Usuari: el DNI complert amb la lletra en
majúscula i Contrasenya: els 4 últim números del DNI. Per dubtes de gestió i rebuts contacte:administracion@ausolan.com

Educació infantil: Informe diari per als pares al principi, setmanal més endavant. Han de portar necesser marcat amb pinta i
colònia. A P3: fan migdiada: han de dur llençolet a principi de curs. El llençolet té les Mides 55x130, el podeu comprar a
l’AMPA, té un cost de 8€. Han de dur pitet marcat. No han de dur bata de menjador perquè duen tot el dia la mateixa i cada
dia la tornen a casa per rentar.
INSCRIPCIÓ: Ompliu el Full inscripció a Menjador i dipositeu-lo a la bústia de Menjador si no l’heu entregat ja a l’Escola en el moent de
matricular-vos. Les altes o baixes s’han de comunicar per escrit. Fer la inscripció al menjador pressuposa l’acceptació d’una matrícula de 30€,
que es cobrarà mitjançant rebut bancari i que és un dipòsit que garanteix la reserva de la plaça, i que només es retornarà quan l’alumne deixi
d’utilitzar el servei de menjador. L’AMPA es reserva el dret d’admissió.
PREUS: segons conveni ( fixes 6,20€) i esporàdics (6,80€) aprox. Si estan malalts es descompta la part proporcional del menjar. Sistema
d’avisos. Consulta de la bústia diària. Totes els cobraments es fan per domiciliació bancària.

 SERVEI D’ ACOLLIDA MATINAL BON DIA TURONETS!
Vocal AMPA: Marta Juan - martajg10@gmail.com
El duu a terme l’empresa Aula Recursos educatius i gestiona el procés d’inscripció i cobrament de l’activitat. Monitoratge amb
activitats variades dirigides. Els pares han d'acompanyar els nens i nenes fins a la monitora. Funciona en 2 franges horàries en
modalitat fixa i esporàdica ( previst de 07:30h a 09:00h o de 08:15h a 09:00h) durant tots els dies lectius. Estarà en
funcionament el mateix dia d'inici del curs al setembre. Rebut domiciliat per Aula mensualment.10 euros de material al primer
rebut. El període d’inscripció serà del dia 1 al 10 de setembre via correu electrònic i es podrà aprofitar el dia 8 de
setembre per fer-lo de manera presencial a la reunió d’inici de curs.
Contacte Aula: aulalleure@gmail.com.
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 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Totes es presenten al Consell escolar del centre. Abans de les inscripcions s’avisa i s’ envia per correu tota la informació de les
activitats que s’oferiran pel curs. Que les activitats es puguin realitzar dependrà de si s’arriba al numero mínim d’inscrits.
Tingueu en compte les edats i si teniu dubtes contacteu amb el vocal de l’activitat.
JORNADA INSCRICPIONS , prevista pel divendres dia 16 de setembre (Handbol i propostes noves). Funcionen d’Octubre a
maig. Cal omplir inscripció i autoritzacions i pagament de 10€ matrícula en concepte reserva plaça. Les quotes es cobren per
domiciliació bancària ( per part de l’AMPA en 3 parts, si ho gestiona directament una empresa serà segons segons les seves
condicions.
Exemple d’activitats previstes pel proper curs, si no hi ha canvis:

Iniciació a l’ esport: Julio Segura. Contacte: turonethandbol@gmail.com

Handbol: Julio Segura. Contacte: turonethandbol@gmail.com

TUROTARDES! Vocal AMPA: Marta Juan - martajg10@gmail.com. L’activitat de Turotardes la duu a terme l’empresa
Aula Recursos educatius i gestiona el procés d’inscripció i cobrament de l’activitat. És previst que pugui estar en
funcionament el mateix dia d'inici del curs al setembre i s’està actualment perfilant els detalls de l’activitat. El període
d’inscripció serà del dia 1 al 10 de setembre via correu electrònic i es podrà aprofitar el dia 8 de setembre per ferlo de manera presencial a la reunió d’inici de curs. Funciona de forma similar a l’acollida matinal en modalitat fixa i
esporàdica i dues franges ( de 16:45 a 18:15 o de 16:45 a 17:30). .El rebut és domiciliat per Aula mensualment i 10
euros de material al primer rebut Contacte Aula: aulalleure@gmail.com.
INTENSIU DE NATACIO JUNY
Es realitza a les instal·lacions de Can Llong i inclou el transport. És un curset intensiu d’uns 10 dies que es fa durant la jornada
intensiva. Al mes d’abril - maig s’obren les inscripcions previ avís i es paga el curset al moment de la inscripció.
CASALS I COLONIES ESTIU
En coordinació amb la resta d’AMPA.
S’obren les inscripcions previ avís al mes d’abril-maig. Reunions informatives previstes.
CARNESTOLTES
És l’extraescolar dels pares! Fem tallers setmanals d’octubre a febrer, un dia mares i un dia pares per fer les disfresses i la
carrossa i muntar paradeta el dia de Carnestoltes. Desfilem en la rua de Sant Quirze el dissabte de Carnestoltes pares, mares i
fills. Us animem a apuntar-vos !!!! FULL INSCRIPCIÓ ESPECÍFIC. La quota es defineix en la publicació de l’activitat i segons els
inscrits.
Calendari de quotes ( orientatiu)

Setembre 2016: quota de soci (35€ per família) i socialització (9€ 2n, 20€ CM i CS per cada alumne/a). Dipòsit de 30 € de
menjador, per als alumnes que accedeixen per primer cop al servei de menjador (P3). Assegurança (3,5 euros per nen/a,
cobreix les activitats que realitza l’AMPA.

Octubre 2016, Gener 2017, Abril 2017:quotes activitats extraescolars
Us agrairem que les altes/ baixes d’activitats i serveis els comuniqueu per escrit i amb suficient antelació. Si us plau, si heu
modificat les vostres dades, heu d’actualitzar la fitxa de soci per no dificultar-nos les gestions. Recordeu que algunes
activitats i serveis les cobrarà directament l’empresa que dóna el servei, com Menjador i les acollides segons el seu
calendari. No confongueu els rebuts d’Escola i AMPA.
Respecte les activitats extraescolars i serveis, els preu i condicions informats són orientatius, poden variar d’un curs a
l’altre. Abans de les inscripcions sempre avisem i informem de com realitzar la inscripció, adjuntant els detalls i preus de
les activitats. Per això és important que ens facilitis el teu correu i estiguis al cas de la informació web o informació que
col·loquem a l’entrada de l’escola i la que rebis del teu pare o mare pont.

I si teniu qualsevol dubte: ampaturonet@hotmail.com
Benvinguts !!!!!
JUNTA DE L’AMPA EL TURONET

