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Salutació 
 
 
Us presentem un nou llibret informatiu, el corresponent al curs escolar 2015-
2016. 
 
L’escola Bages, des del convenciment, seguim apostant per les tecnologies de 
la informació i estalvi de les impressions, i aquest curs ja només editem el llibret 
informatiu en format digital. Podeu guardar en un lloc preferent el document o 
en tot cas el podreu trobar tot el curs, a la pàgina web de l’escola o l’AMPA. 
 
De totes les informacions del llibret informatiu, destacaríem el fet d’assistir a les 
reunions d’inici de curs programades durant els primers dies de setembre. En 
aquestes reunions les/els mestres exposen els objectius del curs, els criteris 
d’avaluació, el programa de sortides i tallers i és el moment en que els pares i 
mares podeu preguntar tots els dubtes que tingueu en relació al nou curs 
escolar. 
 
Des de l’escola també us volem animar a seguir els mitjans de comunicació 
que tenim a l’escola, les pàgines web: www.escolabages.cat i 
www.ampabages.cat o a fer-vos seguidors del twiter: @escolabages. Tots els 
professionals que treballem a l’escola entenem que és una aposta de futur i 
aquest curs ens hem marcat com objectiu potenciar-ho més. 
 
Totes les famílies, als diferents apartats, hi podreu trobar l’agenda amb totes les 
activitats programades al llarg del curs, un recull de fotografies de les activitats 
realitzades i els enllaços corresponents al bloc de cada nivell. 
 
Els pares i mares dels alumnes d’educació infantil i cicle inicial podeu ajudar als 
vostres fills a visualitzar la pàgina web i així tots us hi familiaritzeu. Els alumnes 
a partir de cicle mitjà hi poden trobar diferents activitats complementàries de les 
diferents àrees en espais com el Simbaloo. 
 
Des d’aquest darrer curs també disposem de twiter com a canal de 
comunicació. Si us feu seguidors de l’escola podreu rebre al moment algunes 
de les informacions de manera ràpida. 
 
Tot l’equip docent de l’escola ens marquem per aquest nou curs escolar, seguir 
apostant per les noves tecnologies, sense descuidar una part molt important 
per a nosaltres que és la transmissió de valors i sempre tenint present els 
objectius d’aprenentatge que com a institució ens pertoquen. 
 
Bon curs 2015-2016. 
 
L’equip directiu. 
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CLAUSTRE DE MESTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Pendents de confirmar i/o nomenar 
 

Director   Xavier Balet Farré  
Cap d’Estudis Pilar Riera Caballol 
Secretària  Leonor Carreras Pereira 
 

   
  
  
  
   
 

Mestres d’Ed ucació Infantil  
P3 A  Marta Sanpera Pi 
P3 B  Queralt Villegas Servitja  
P4 A  M. Àngels Sarrate Daurella  
P4 B  Marina Solé Sardans 
P5 A  M. Carme Sala Ferrer  
P5 B  Sílvia Caballé Fontanet 
  
Reforç  M. Àngels Arnau Camps  
  Gemma Triviño Valls  
 
TEI      Mònica Martos Ferrer 
 

Mestres d’Educació Primària  
1r A  Anna Sors Vilanova 
1r B (*) 
1r C (*) 
2n A Carme Miró Puigvert  
2n B Alba Orteu Solé 
3r  A  Montserrat Parés Simon 
3r  B Anna Quintana Badia  
4t  A Mercè Berenguer Garrós  
4t  B Anna Pablos Olmos 
4t  C (*) 
5è A Alba Bover Moreno  
5è B Elena Rodríguez Cámara  
6è A  Immaculada Luján Sáez  
6è B M. Carme Molina Molina 
 
  
Primària  Pilar Riera Caballol  
                  
 

Especialistes d’Anglès  
Marta Guitart Santos 
Elena Rodríguez Cámara 
(*) 2/3  jornada 
 
Especialistes d’Educació Especial 
Leonor Carreras Pereira 
M. Àngels Arnau Camps 
Rosa M. Sánchez Izquierdo 
 
Especialistes d’Educació Física 
Xavier Balet Farré 
Imma Saborido Amate 
 
 
Especialista de Música 
Marta González Sobrino 
(*) 1/2 jornada 
 
Mestre de Religió Catòlica 
Felipe Galea Pla 
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CONSELL ESCOLAR 
 
 

 
President  Xavier Balet Farré  
Vice-presidenta Pilar Riera Caballol 
Secretària  Leonor Carreras Pereira 

 
 

Representants del sector mestres  
Alba Bover Moreno 
Marta González Sobrino 
Anna Pablos Olmos 
M. Carme Sala Ferrer 
Queralt Villegas Servitja 
(*)  

 
 
 Representants del sector pares 

Anna M. Baron Isanta 
Susana Coca Guzmán 
Raquel Hernández Plasència 
Núria López Bigas 
Ignasi Porta Montalà 
Montse Sala Perramon 
 
 
Representant del personal d’administració i serveis   
Mònica Martos Ferrer 
 
 
Representant de l’AMPA 
Carles Abad Olesa 
 
 
Representant de l’Ajuntament   
Jordi Serracanta Espinalt  
 
 
(*) Pendent de nomenar. 
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Calendari escolar 2015-2016 
 
 

agosto   setembre  octubre 
        dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg 

         1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

        7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

        14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

        21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

        28 29 30      26 27 28 29 30 31  

                       

                       

novembre  desembre  gener 
dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg 

      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31 

30                       

                       

febrer  març  abril 
dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

15 16 17 18 19 20 21  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

22 23 24 25 26 27 28  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

29        28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

                       

                       

maig  juny  julio  
dl dm dx dj dv ds dg  dl dm dx dj dv ds dg  l m m j v s d 

      1    1 2 3 4 5      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

30 31                      

 

 

Dia no lectiu 

Dia de lliure 
disposició 

Jornada intensiva 
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CALENDARI ESCOLAR 
 
 
Les classes començaran el dilluns, dia 14 de setembre de 2015 i acabaran el 
dimarts dia 21 de juny de 2016. 

  
 
Horari escolar:  
 
Educació infantil i primària: De 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h . 
 

 

Dies festius: 
 
Any 2015: dilluns, 12 d’octubre 
                     dimarts, 8 de desembre 
   
Any 2016: dilluns, 22 de febrer 
                      
     
Els cinc dies de festa de lliure disposició elegits a través del Consell Escolar 
Municipal i aprovats pel Consell Escolar del Centre són:   

   
  Divendres, 30 d’octubre de 2015 

Dilluns, 7 de desembre de 2015 
Dimarts, 23 de febrer de 2016 
Dilluns, 25 d’abril de 2016 
Divendres, 27 de maig de 2016 
 
 

Períodes de vacances: 
 
NADAL: Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos. 
SETMANA SANTA: Del 19 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos.  
 
 
Jornada continuada: 
 
Educació infantil i primària 
 
De 9 h a 13 h dimarts, 22 de desembre de 2015 
                             del dilluns 6 de juny al dimarts 21 de juny de 2016 
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REUNIONS DE COMENÇAMENT DE CURS 
 
 
 

  
 CICLE 

 

 
DIA 

 
LLOC 

Educació infantil 
(P-3, P-4 i P-5) 

 

Dimecres, 9 de setembre, 
a les 19 h. 

Les reunions seran a 
les aules respectives. 

 

 
Cicle inicial 

(1r i 2n) 
 

Dimecres, 9 de setembre, 
a les 20 h. 

 
Cicle mitjà 

(3r i 4t) 
 

Dimarts, 8 de setembre, 
a les 19  h. 

 
Cicle superior 

(5è i 6è) 
 

Dimarts, 8 de setembre, 
a les 20 h. 

 
 

Aquestes reunions van adreçades als pares i les mares. Recomanem que 
aquest dia els nens i les nenes no vinguin a l’escola per evitar interrupcions i 
sorolls. 
 
Si us és impossible deixar els nens  a casa, l'AMPA ha previst un servei de 
vigilància dels nens mentre durin les reunions. 
 
 

HORARI DE DIRECCIÓ 
 
L’horari destinat per atendre les famílies és:  
  
    Dimecres,  de 9h a 11h  
 
Per qualsevol tema urgent, també us atendrem fora d’aquest horari, sempre i 
quan no estiguem fent classe. 
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MATERIAL NECESSARI 
 
 
CICLE INICIAL: 
• Un estoig buit (NO metàl·lic) que no sigui petit, tipus bossa amb cremallera. 
• Una carpeta amb gomes, mida foli, amb bossa interior (que sigui resistent). 
• Cal portar l’esmorzar en una bossa de roba (no motxilla). 
• Es recorda que tant el material com la roba han de dur el nom . 
• La roba ha de dur goma  per tal de poder-la penjar. 
 
 
CICLE MITJÀ: 
• Motxilla. 
• Un estoig NO metàl·lic COMPLET (llapis, goma, maquineta, colors de fusta, 

bolígraf blau i vermell, un regle pla transparent d’uns 15 cm.). 
• Una carpeta classificadora amb 12 separadors (mida FOLI). 
• Una flauta de bec (els nens i nenes de 3r no l’han de comprar  fins que 

rebin la informació per Nadal). 
 
 
CICLE SUPERIOR: 
• Un únic estoig complet: llapis, goma, maquineta, tisores petites, punta fina 

negre, blau i vermell (no esborrables). 
• Una llibreta d’anelles pràctica i lleugera amb 8 separadors de plàstic per a 

cada matèria i 8 fundes de plàstic. 
• Fulls quadriculats amb marge mida DIN A4  
• Regle de 15 cm. aproximadament. 
• Transportador, escaire i compàs. 
• No portar Tipex.  
 
 
 
Els alumnes, des de 3r fins a 6è, NO HAN DE COMPRAR  CAP AGENDA, 
perquè se’ls donarà a l’escola (s’inclou en la quot a de material). 
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OBSERVACIONS GENERALS 
 

• Per un bon funcionament, es prega la màxima puntualitat  en les entrades i 
sortides de l’escola, així com en totes les activitats que s’organitzin. 

• Les entrades i sortides dels alumnes es faran pel carrer Rosselló. 

• Per fer-les el màxim d’àgils us demanem que els nens i nenes des de 1r a 
6è entrin sols a l’escola i que els acompanyants us abstingueu de pujar al 
porxo i a les aules.  

• L’accés dels alumnes d’educació infantil serà el següent: 

- P-3: per les escales del pati de parvulari. 

- P-4: per la rampa d’accés de parvulari. 

- P-5 serà per la rampa de l’edifici gran. 

• El pati de l’escola és d’ús exclusiu escolar i no podrà ser utilitzat fora 
d’horari sense el permís adient. El pati d’educació infantil és d’ús exclusiu 
pels nens d’educació infantil i no pot ser utilitzat fora de l’horari escolar (ni a 
partir de les 12:30h ni  a les 16:30h). 

• Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador, no podran quedar-se de 
12:30h a 15h dins el recinte escolar. A partir de les 16:30h només hi podran 
ser els que realitzin activitats extraescolars.  

• Quan un alumne/a arribi tard o falti per malaltia cal notificar-ho a l’escola. De 
3r a 6è cal que els pares ho justifiqueu mitjançant l’agenda escolar. 

• El pagament del material i les sortides es farà per domiciliació bancària: 

Octubre : el material i les sortides del 1r trimestre. 

Març : les sortides del 2n i 3r trimestre. 

Les despeses generades pels rebuts retornats aniran a càrrec del titular del 
núm. de compte. 

• Si un alumne/a no pot assistir a una de les sortides, colònies o altres 
activitats a les quals ha estat apuntat, se li  retornaran els diners, excepte el 
20 % de l’import total. 

• Els desperfectes que ocasionin els alumnes de manera intencionada o per 
negligència hauran de ser reparats o reposats de nou per qui els hagi 
ocasionat. 

• Durant l’horari escolar no està permès portar joguines, mòbil ni màquines 
electròniques de joc. 

• Els alumnes d’EI, CI i CM han de portar bata, amb el nom al davant. Podeu 
trobar la roba o la bata feta a: 

Unilabor. ( Ctra. de Vic, 88) 
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• Els dies d’Educació Física és obligatori  portar el xandall o l’equip d’estiu 
de l’escola i calçat esportiu. El conjunt esportiu de l’escola, el podeu 
comprar a:   

Unilabor. ( Ctra. de Vic, 88) 

• Recordeu-vos de marcar  les peces de roba (bata, xandall, jaquetes, etc.) 
per tal de poder-les retornar quan les trobem per l’escola. 

• Les peces de roba i altres objectes trobats es guarden a l’escola durant tot 
el curs. Per recuperar-los heu d’adreçar-vos al conserge. Un cop acabat el 
curs les peces de roba no recollida es faran arribar a una entitat solidària 
per a poder ser reutilitzades. 

• Per normativa sanitària, en cas de malaltia o afecció contagiosa 
(conjuntivitis, paràsits, ...) els nens i nenes no poden assistir a l’escola. 

• Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a 
aporti informe del metge on consti la pauta, el nom del medicament a 
prendre i que ha de ser administrat imprescindiblement dins l'horari lectiu. 
Així mateix, cal una autorització per escrit del pare, mare o tutor/a.  

 

RECORDEU: 

 Cal comunicar qualsevol canvi d’adreça, de telèfon o número de compte per 
tenir actualitzat el fitxer de dades de l’alumne. També cal que a l’escola 
tinguem la targeta sanitària (TIS) per qualsevol necessitat d’assistència 
mèdica urgent. 

• Durant el mes de maig rebreu la informació per a sol·licitar la beca de 
menjador. 

• Per canviar de religió a ensenyaments alternatius o a l’inrevés, s’ha de 
comunicar per escrit a direcció a principis del tercer trimestre, perquè es 
pugui fer el canvi per al curs següent. No es pot fer cap canvi un cop el 
curs estigui començat . 

• No està permesa l’entrada d’animals al recinte escolar. 
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MENJADOR ESCOLAR 
 

• El Consell Escolar és l’encarregat de la seva gestió i del seu funcionament.  

• El servei de cuina el fa l’empresa ADARA, que elabora el dinar dins les 
mateixes instal·lacions de l’escola i el servei de monitoratge corre a càrrec 
de la fundació “La Xarranca”, del CAE. 

• Cada trimestre es lliurarà un llistat dels menús i aquesta informació també 
estarà disponible a la web de l'escola.  

• El servei de menjador començarà el dia 14 de setembre i acabarà el 21 de 
juny. 

• El preu del menú serà de 5,90 €.  

• Cada dia al matí els alumnes de 1r a 6è que es quedin a dinar hauran 
d'apuntar-se a les llistes de menjador que hi haurà penjades a la classe. Pel 
que fa als alumnes d’educació infantil, seran els pares qui se’n faran càrrec.  

• El cobrament dels dies que un alumne s’ha quedat al menjador es farà a 
principi del mes següent per domiciliació bancària.  

• En cas de retorn del rebut del menjador es comunicarà a la família afectada 
per tal de que passi per l’escola a abonar en efectiu l’import corresponent. 
El fet de no tenir els pagaments al dia comportarà que no es pugui fer ús del 
servei de menjador. 

• Cal tenir pagats els deutes del menjador per poder-se quedar a dinar el mes 
de setembre. 

  
 
ORGANITZACIÓ: 
 
L'equip de monitors/es de menjador està format per 7 persones. La seva tasca 
és vetllar pel bon funcionament del menjador, i perquè aquest sigui un espai 
educatiu on els nens i nenes adquireixin uns bons hàbits alimentaris, de 
conducta, etc. 
També oferiran activitats organitzades i lúdiques adequades als diferents grups 
d'alumnes. 
 
 
A TENIR EN COMPTE: 

• La coordinadora disposarà d'una estona diària per atendre els pares que 
vulguin comentar quelcom del menjador. L'horari d'atenció serà de 11h a 
12h de dilluns a divendres. 

• En cas d'accident durant l'horari de menjador la coordinadora es posarà en 
contacte amb els pares, per comunicar els fets i acordar si cal el trasllat al 
centre sanitari corresponent.   

• El no compliment de la normativa per part dels alumnes serà notificat als 
pares, i pot comportar l'exclusió d'aquest servei. 
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NORMATIVA DEL MENJADOR 
 
• Entrar al menjador amb tranquil·litat sense córrer ni cridar. 

• Seure correctament a la taula. 

• Parlar sense cridar. 

• Respectar als altres. 

• Autonomia a l'hora de menjar. 

• Fer servir els coberts correctament. 

• El menjador és un espai de relació, no de joc. 

• Demanar permís per aixecar-se de la taula. 

• Treballar els hàbits de neteja i endreça: 
 Rentar-se les mans abans i després de menjar. 
 Fer servir el tovalló. 
 Endreçar els coberts al recipient corresponent. 
 No tirar menjar a terra ni als companys/es. 

• Responsabilitzar-se de les tasques típiques d'un menjador escolar. 

• Respectar les instal·lacions, estris i materials. 

• Menjar tots els aliments que hi hagi cada dia, a excepció d'aquells que 
mèdicament estigui justificada alguna incompatibilitat. 

• Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a 
aporti informe del metge on consti la pauta, el nom del medicament a 
prendre i que ha de ser administrat imprescindiblement dins l'horari de 
menjador escolar. Així mateix, cal una autorització per escrit del pare, mare 
o tutor/a.  

 
Al pati: 
• Educació en el lleure. 

• Respecte pels companys/es i pels monitors/es. 

• Respecte per l'entorn. 

• Respecte per les instal·lacions, estris, materials del pati i tallers. 

• Compartir els jocs i les joguines. 

• Recollir el material i els estris un cop acabada l'activitat. 

• Escoltar i parar atenció a les explicacions dels monitors/es i dels altres 
companys/es. 

• Participar en els activitats proposades pels monitors/es. 

• Fomentar la prevenció d'accidents al pati. 

• Educar en la diversitat i respecte a la diferència. 
 
Dormir: (pels alumnes de P-3) 
 
• Hàbits de neteja abans i després de dormir. 
• Respecte pels companys/es que dormen i volen descansar. 
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LLIBRES DE TEXT DE L’ESCOLA BAGES 
CURS 2015-2016 
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16 
 

L’AMPA 
OBJECTIUS: 

• Ésser el portaveu dels pares.  

• Col·laborar amb la direcció i el professorat de l’escola en aquells aspectes 
que afecten als nostres fills.  

• Coordinar les famílies amb l’escola. 

• Vetllar perquè l’entorn dels alumnes sigui l’adequa’t. 

• Organitzar activitats i serveis que facilitin als pares la conciliació de la 
vida laboral i familiar.  

 
TASQUES:  
Ofereix serveis i activitats per a les famílies : 

• Servei despertador : acollida matinal dels nens entre les 7:45 i les 9:00. 

• Reciclatge dels llibres de text : a partir de 3er i fins a 6è. 

• Organització de casals a l’estiu i durant les setmanes de jornada 
intensiva. 

• Organització de festes tradicionals (castanyada, visita del Patge Reial...). 

• Organització de la Festa de la Primavera. 

• Organització d’activitats extraescolars: 
– Esportives: futbol, bàsquet, patinatge, bike, iniciació esportiva, etc. 

Participació en competicions escolars. 
– Culturals: teatre, ballet, musica...  

 Col·laboració amb l’escola en l’organització de xerrades i 
conferències... 

– Recreatives: cuina, arts plàstiques, funky, ... 
 

INFORMA:  
• A través de la pàgina web de l’AMPA (www.ampabages.cat). 

 

AJUDA:  

• En els afers en què l’escola demani la seva col·laboració.  

• Econòmicament a l’escola en les despeses extraordinàries no previstes 
en el pressupost general i que per consens es creuen necessàries. 

 

COL·LABORA : 

• Amb la resta d’AMPAs de Manresa per a vetllar i millorar la qualitat de 
l’escola pública a la nostra ciutat i coordina esforços per garantir bons 
serveis. 
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JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA  
 
     FAMILIA   CURS 
President      
 CARLES ABAD  ABAD-VEGA   3er i P5. 
 
Secretària     
 NOÈLIA RIBES   LLOBET-RIBES  5è, 2n i P3. 
 
Tresorer    
 IGNASI PORTA  PORTA-MORROS  3er. 

VOCALS    

ANNA M. BARON   PUJOLÀ-BARON  6è i 4rt. 
MERCÈ BOLLÓ   GIMÉNEZ-BOLLÓ  1er i P5 
GEMMA CANAL   LLUSSÀ-CANAL  5è i 3er. 
SUSANA COCA   MORENO-COCA  1er. 
MARTA ERRO   SALAMAÑA-ERRO  5è. 
MARCEL·LÍ FONS   FONS-SOLER  5è. 
MARTA GARCIA   GARCIA-GARCIA  P5 
RAQUEL HERNÁNDEZ  GARCIA-HERNÁNDEZ 1er. 
NÚRIA LÓPEZ   XARPELL-LÓPEZ  1er. i P4 
SARA MURO    ALSINA-MURO  5è. 
EROLA NAVARRO   ROSES-NAVARRO  4rt. 
SERGI PÉREZ   PÉREZ-ALONSO  1er i P4 
ORIOL PUIG    PUIG-GABRIEL  P5 i P3. 
MONTSE SALA   SUBIRANA-SALA   3er. 
LAYLA SELIM    FARGAS-SELIM  P5. 

 
 
COM FORMAR PART DE LA JUNTA DE L’AMPA  
 
Tots aquells pares i mares socis de l’AMPA podeu formar part de la Junta. Per 
ser-ho només cal que assistiu regularment a les reunions que la Junta celebra 
aproximadament un cop cada mes o dos mesos. S’informa als pares de la 
celebració de la reunió amb un posts a la pàgina web de l'AMPA, i en la primera 
reunió dels curs, amb un cartell informatiu a la cartellera de l’escola i a les aules 
de P3 i P4.  
 
Us engresquem a entrar a la Junta: cada vegada som menys gent i hi ha molta 
feina per fer. Ens calen nous membres, sobretot  dels cursos d’infantil, per 
donar continuïtat a les tasques engegades i per aportar noves idees. 
 
Les reunions solen ser programades els dijous a les 21h a la sala de mestres 
de l’escola.  
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Assemblea de l’AMPA 
 
 

La propera Assemblea de l’AMPA es celebrarà el dime cres 23 de setembre 
de 2015 a les 21h al menjador de l’escola .  

És important la vostra assistència. Recordem que l’Assemblea és l’òrgan sobirà 
de l’AMPA i la que marca la línia d’actuació dels pares/mares dins els òrgans de 
representació escolars. 

Al setembre se us farà arribar la convocatòria amb el corresponent ordre del 
dia. 

 

Altres notícies de l’AMPA: 
 

• Durant el curs, la secretaria de l'AMPA romandrà oberta de dilluns a 
divendres de 16:30 a 17:30.  

• La quota de l'AMPA aprovada per l'Assemblea General el 23 de 
setembre de 2014 per al curs 2015/16 és de 30€ per família. El 
pagament dels rebuts es farà mitjançant domiciliació bancària al juliol del 
2015.  

• Les famílies que no tinguin domiciliat els rebuts han de pagar-los a la 
secretaria de l'AMPA o fer l’ingrés corresponent al número de compte de 
l’AMPA 2013-0233-48-0200018808. 

• Estar al corrent del pagament de la quota de l'AMPA  és 
indispensable per a la inscripció en qualsevol de l es diverses 
activitats que organitza l’AMPA (extraescolars, cas als, acollida 
matinal...) . 

• Les despeses originades pel retorn de rebuts impagats seran a càrrec de 
la família destinatària del rebut. 

• El període d’inscripció a les activitats extraescolars serà del 14 de 
setembre al 23 de setembre 

• El període d’adhesió al “Club del Llibre reciclat” per al curs 2016/17  serà 
del 2 de maig al 16 de maig de 2016. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 2015-16 

 
INSCRIPCIÓ: Al local de l’AMPA, del 14 al 23 de setembre  de 16:30 a 17:30  

A la web de l’AMPA i també al local de l'AMPA teniu a la vostra disposició les 
butlletes d’inscripció perquè pugueu apuntar els nens/es a les activitats que 
desitgeu. Quan el lliureu a l’AMPA us demanarem que signeu un document 
conforme el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la 
protecció de dades (si ja vàreu signar el curs passat no caldrà tornar-ho a fer). 
Aquest és un requisit que se’ns demana per tal de poder sol·licitar subvencions. 

Cal recordar que el mal comportament reiterat (ja s igui verbal o físic) per 
part d’un nen/a pot comportar la seva expulsió de l es activitats 
extraescolars, previ avís als pares. 

FORMA DE PAGAMENT:  
Natació:  Aquells que heu fet la inscripció a la piscina, cal que feu un ingrés al 
compte corrent de l’AMPA (2013-0233-48-0200018808 de CatalunyaCaixa) 
abans del 21 de setembre pel valor del primer trimestre (80€). Qui no hagi fet el 
pagament en aquesta data serà donat de baixa per la piscina. 
La resta d’activitats: O bé es paga mitjançant domiciliació bancària la primera 
setmana de novembre i de febrer (si es fa fraccionat), o bé es paga en efectiu 
al local de l’AMPA en les mateixes setmanes. Qualsevol rebut retornat 
comportarà la baixa de l’alumne de l’activitat o bé s’haurà de pagar en efectiu 
amb el corresponent recàrrec que ens cobra el banc.  
 
Per aquelles famílies que inscriuen als seus fills a nombroses activitats a 
l’escola, podem fraccionar l’import de les extraescolars (si és superior a 250€) 
en dos pagaments, el novembre i al febrer. El fraccionament serà per activitats 
(no pel valor total) i cal que ens ho notifiquin a l’hora de la inscripció. 
 
Limitacions de places:   
 
Per norma general, en cas de no arribar a un mínim de 8-10 nens, no es 
realitzarà l’activitat. El dia 25 de setembre s’informarà als pares/mares de 
quines són les extraescolars que sí que es faran. Aquells nens inscrits en 
alguna extraescolar que finalment no es fa tindran 3 dies per inscriure’s a una 
altra.  
 
Hi ha activitats que també tenen un número màxim d’inscripcions permeses. 
Són: Cuinetes (I, II i III) amb 10 places, Taller de Ciència (I, II i III) amb 10-11 
places, Ball modern amb 10 places, Funky (I, II) amb 15 places i Reforç escolar 
amb 5 places. En el cas de superar aquest límit, s’atendran les inscripcions per 
estricte ordre d’arribada a l’AMPA. 
 
DURADA: De l’1 d’octubre al 31 de maig per aquelles activitats que 
s’organitzen a l’escola. 



EXTRAESCOLARS ESCOLA BAGES 2015-16 

CURS DILLUNS 
 

DIMARTS 
 

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
P-3 

 

 
BALLET 

EXPRESSIÓ CORPORAL 
 

 
LABORATORI DE COLORS 

 

BALL MODERN 
JOC I JOGUINA 

 
INICIACIÓ MUSICAL 

CLIP-CLAP (ENGLISH) 

 
INICIACIÓ ESPORTIVA 

 

 
P-4 

 

 
BALLET 

EXPRESSIÓ CORPORAL 
 

 
CUINETES I 

LABORATORI DE COLORS 
 

BALL MODERN 
JOC I JOGUINA 

 
INICIACIÓ MUSICAL 

CLIP-CLAP (ENGLISH) 
BIKE KIDS 

 

 
INICIACIÓ ESPORTIVA 

PATINATGE 
 

 
P-5 

 
BALLET 

EXPRESSIÓ CORPORAL 
 

 
CUINETES I 

LABORATORI DE COLORS 
 

BALL MODERN 
        JOC I JOGUINA 

 
INICIACIÓ MUSICAL 

CLIP-CLAP (ENGLISH) 
BIKE KIDS 

 

 
INICIACIÓ ESPORTIVA 

PATINATGE 
 

 
 

1r 

 
BÀSQUET 

TALLER DE CIÈNCIA I 
BALLET 

 
CUINETES I 

FUTBOL 
FUNKY I 

 
BÀSQUET 

CUINETES II 
TEATRE 

 
FUTBOL 

BIKE KIDS 
CLIP-CLAP (ENGLISH)  

IOGA 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
 

2n 

 
BÀSQUET 

TALLER DE CIÈNCIA I 
BALLET 

 

 
FUTBOL 
FUNKY I 

 

 
BÀSQUET 

CUINETES II 
TEATRE 

 

 
FUTBOL 

BIKE KIDS 
CLIP-CLAP (ENGLISH) 

IOGA 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
 

3r 

 
BÀSQUET 

TALLER DE CIÈNCIA II 
BALLET 

 

 
FUTBOL 
FUNKY I 

 

 
BÀSQUET 

CUINETES II 
TEATRE 

 

FUTBOL 
BIKE KIDS 

INCREDIBLE ENGLISH 
IOGA 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
 

4t 

 
BÀSQUET 

TALLER DE CIÈNCIA II 
BALLET 

 

 
FUTBOL 
IOGA II 

 

 
BÀSQUET 
TEATRE 

 

 
FUTBOL 

BIKE KIDS 
INCREDIBLE ENGLISH 

FUNKY II 
 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
CUINETES III 

 

5è 
 

BÀSQUET 
BALLET 

 

 
FUTBOL 

TALLER DE CIÈNCIA III 
IOGA II 

 

 
BÀSQUET 
TEATRE 

 

 
FUTBOL 

BIKE KIDS 
INCREDIBLE ENGLISH 

FUNKY II 
 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
CUINETES III 

 

6è BÀSQUET 
BALLET 

 
FUTBOL 

TALLER DE CIÈNCIA III 
IOGA II 

 

 
BÀSQUET 
TEATRE 

 

 
FUTBOL 

BIKE KIDS 
INCREDIBLE ENGLISH 

FUNKY II 
 

 
REFORÇ ESCOLAR 

PATINATGE 
CUINETES III 

 

 



 NIVELL DIA HORARI PROFESSORAT PREU 

BALL MODERN (FUNKY INFANTIL) P3 a P5 Dimecres 16:30 – 17:30 SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA) 100 € / curs 

BALLET 1er a 6è Dilluns 16:30 – 18:00 PEPITA SISTERÓ 100 € / curs 

BÀSQUET 1er a 6è Dilluns i dimecres 16:30 – 18:00 FESTACTIVITAT 250 € / curs 

CICLISME BIKE KIDS P4 a 6è Dijous 16:30 – 17:30 BIKE KIDS / ESPORT CICLISTA MANRESA   210 € / curs 

CLIP-CLAP (ENGLISH) P3 a 2n Dijous 16:30 – 17:30 FRIENDS IDIOMES 245 € / curs 

CUINETES I P4 a 1er Dimarts 16:30 – 18:00 ALTERNATURA 190 € / curs 

CUINETES II 1er a 3er Dimecres 16:30 – 18:00 ALTERNATURA 190 €  /curs 

CUINETES III 4rt a 6è Divendres 16:30 – 18:00 ALTERNATURA 190 € / curs 

EXPRESSIÓ CORPORAL P3 a P5 Dilluns 16:30 – 17:30 LA XARRANCA 100 € / curs 

FUNKY I 1er a 3er Dimarts 16:30 – 17:30 SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)   100 € / curs 

FUNKY II 4rt a 6è Dijous 16:30 – 17:30 SUNAMY (ACADÈMIA FRAK MANRESA)   100 € / curs 

FUTBOL  1er a 6è Dimarts o dimarts+dijous 16:30 – 18:00 FESTACTIVITAT  170 €  o 270€ / curs  

INCREDIBLE ENGLISH 3r .a 6è Dijous 16:30 – 17:30 FRIENDS IDIOMES  225 € / curs 

INICIACIÓ ESPORTIVA P3 a P5 Divendres 16:30 – 17:30 FESTACTIVITAT   95 € / curs 

INICIACIÓ MUSICAL P3 a P5 Dijous 16:30 – 17:30 ESCLAT ESCOLA DE MÚSICA  170 € / curs 

IOGA I 1er a 3er Dijous 16:30 – 17:30 AURA IÒGA   170 € / curs 

IOGA II 4rt a 6è Dimarts 16:30 – 17:30 AURA IÒGA   170 € / curs 

JOC I JOGUINA P3 a P5 Dimecres 16:30 – 17:30 LA XARRANCA 90 € / curs 

LABORATORI DE COLORS P3 a P5 Dimarts 16:30 – 17:30 LA XARRANCA 90 € / curs 

PATINATGE P4 a 6è Divendres 16:30 – 18:00 CLUB PATÍ MANRESA 140 € / curs 

REFORÇ ESCOLAR 1er a 6è Divendres 16:30 – 17:30 EXPLORA 140 € / curs 

TALLER DE CIÈNCIA I 1er i 2n Dilluns 16:30 – 17:30 EXPLORA 130 € / curs 

TALLER DE CIÈNCIA II 3er i 4rt Dilluns 16:30 – 17:30 EXPLORA 130 € / curs 

TALLER DE CIÈNCIA III 5è i 6è Dimarts 16:30 – 17:30 EXPLORA 130 € / curs 

TEATRE 1er a 6è Dimecres 16:30 – 17:30 LA XARRANCA   110 € / curs 

NATACIÓ (es realitza a fora l'escola) P3 a 6è A escollir a escollir PISCINA PÚBLICA DE MANRESA  80€ / trimestre 
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Descripció de les activitats que es fan a l’escola 
 
Totes les activitats extraescolars que es fan a l’escola comencen el 1 d’octubre 
de 2015 i acabaran el 31 de maig de 2016. Les que es fan fora de l’escola el 
calendari depèn de les entitats que les organitzen. 
 
Aquest any, durant el període d’inscripcions, farem unes xerrades informatives 
on els monitors responsables de les extraescolars explicaran el seu contingut. 
Seran xerrades curtes, de 10-15 minuts cadascuna per tal de poder-les encabir 
totes. D’aquesta manera, els pares i mares rebreu tota la informació que 
necessiteu de part del propi professorat i també podreu fer les preguntes que 
considereu oportunes. El calendari de les xerrades és: 
 
- Dimecres dia 16 de setembre, a les 16:30: Taller de Ciència, Ball modern, 

Funky, Iniciació esportiva, Bàsquet, Futbol i Ciclisme/Bike Kids. 
 

- Dijous dia 17 de setembre, a les 16:30: Cuinetes, Iniciació musical, Clip-
clap, Incredible English, Expressió corporal, Laboratori de colors, Joc i 
joguina i Teatre. 

 
 

 
Ball modern (Funky infantil) 
 
Versió del funky per a nens i nenes de cicle Infantil. Amb aquestes classes 
aprenen a coordinar els seus moviments, milloren en agilitat i equilibri i 
guanyen habilitat en l’oïda musical, a més del sentit del ritme, memòria i 
expressió corporal. Disfrutaran de coreografies senzilles i divertides emprant la 
música i els passos més actuals que tant agraden als petits. 
 
Activitat realitzada per Sunamy de l’Acadèmia Frak Manresa, per a nens/es de 
P3 a P5 els dimecres de 16:30 a 17:30h. Preu  100€ / curs 
 

 

Ballet 
 
Activitat de ballet clàssic a càrrec de Pepita Sisteró. S’iniciaran els més petits 
en els passos i moviments de la dansa clàssica i per als ja iniciats es 
treballaran i perfeccionaran elements més complicats. Es muntaran 
coreografies que es representaran el dia de la Festa de la Primavera. Cal portar 
roba còmode i sabatilles de ballet. Les nenes si tenen “maillot” de ballarina 
poden portar-lo també. 
 
És adreçada a nens/es de P3 a 6è. els dilluns de les 16:30h a les 18:00h. El 
preu és de 100€ / curs.  
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Bàsquet 

 
Aprenentatge de les normes bàsiques d’aquest esport. Treballen la tècnica 
individual (bot, passada i tir) i la tàctica bàsica (defensa i atac). Es transmeten 
també els valors de l’esportivitat, el treball en equip i el companyerisme.  
 
Realitzada per monitors de FestActivitat. Per nens/es de 1r a 6è, dilluns i 
dimecres de 16:30 a 18:00h. El preu és de 250€ / curs. S’organitzaran partits 
entre escoles alguns dissabtes al matí i dins les lligues del Consell Esportiu del 
Bages (inclòs en el preu). 
 
 

Ciclisme / Bike Kids 

 
L'objectiu és aprendre tècniques per muntar en bicicleta de forma segura, àgil i 
amb domini ple del vehicle. Es tractarà des de tres punts de vista: equilibri, 
conducció i fre. A més, es donarà al nen/a la formació necessària per circular 
en zones compartides amb vianants i altres vehicles (seguretat viària), 
combinades amb sessions de nutrició en l’esport i tallers de mecànica. 
 
Per nens/es de P4 a 6è, dijous de 16:30 a 17:30h. El preu és de 210€ / curs. 
Activitat realitzada per Bike Kids amb el suport de Esport Ciclista Manresa. 
 
 
  

Clip-clap (English for Kids)   

 
CLIP-CLAP English és un mètode actiu, divertit, estimulant, flexible i efectiu 
dirigit a infants de 3 a 8 anys i basat en l’estimulació de l’alumne a través de 
jocs, cançons i històries per tal de poder crear situacions reals, quotidianes i 
properes als nens, tot en anglès.  
 
Activitat a càrrec de l’acadèmia Friends Idiomes. Per a nens de P3 a 2n els 
dijous, de 16:30 a 17:30h. Preu  245€ / curs. 
 
 
 

Cuinetes (I, II i III) 
 
Aquest curs totes les receptes que elaboraran els nostres petits seran noves. 
No se’n repetiran de cursos anteriors. I, com sempre, sanes, nutritives i 
divertides. 
 
Tallers que pretenen que els alumnes s’introdueixin en el món de la cuina de 
manera senzilla, divertida i saludable. Les sessions són de caire pràctic 
combinades amb explicacions sobre els aliments. Exemples : “Esmorzars i 
berenars creatius”, ”Aperitius saludables”, ”Batuts i begudes”, ”Amanides de 
colors”...Sense foc.  
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Activitat realitzada per Diplomats en Nutrició i Dietètica i Llicenciats en Ciència i 
Tecnologia dels aliments (Centre Alternatura: http://centre-alternatura.com/).  
 
Pels nens/es de P4 a 1er es farà el dimarts, pels nens/es de 1er a 3er es farà 
dimecres i pels de 4rt, 5è i 6è els divendres. L’horari és de 16:30 a 18:00. Preu 
190€ / curs (inclou material i menjar). 
 
 
 

Expressió corporal 
 
Realització de diferents activitats de dansa, joc i manipulació dirigides al 
desenvolupament de la psicomotricitat de l’infant, l’esperit cooperatiu, la relació 
i confiança amb els altres i, la millora de l’autoestima. Pretén potenciar les 
capacitats expressives mitjançant activitats de creativitat, relació, joc, 
interpretació. 
 
Realitzada per monitors del CAE/La Xarranca. Per a nens/es de P3 a P5 els 
dilluns, de 16:30h a  17:30h. El preu es de 100€ / curs. 
 
 
 

Funky juvenil 
 
Es treballa el ritme i la motricitat bàsica mitjançant el ball. Millora la coordinació 
i la flexibilitat de forma lúdica i divertida. Es munten diferents coreografies en 
grup, i es presentaran al final de curs en l'exhibició dins la Festa de la 
Primavera.  
 
La professora és la Sunamy, reconeguda ballarina i professora a l’acadèmia de 
ball Frak Manresa. Es realitza els dimarts (de 1er a 3er) o els dijous (de 4rt a 
6è) de 16:30h a  17:30h. El preu és de 100€ per nen i curs.  
 
 
 

Futbol 
 
Aprenentatge de les normes bàsiques d’aquest esport. Treballen la tècnica 
individual (passades, xut i dribbling) i la tàctica bàsica (defensa i atac). Es 
transmeten també els valors de l’esportivitat, el treball en equip i el 
companyerisme. Volem continuar potenciant aquest esport i fer equips 
competitius dins d'un grup cohesionat i amb valors ètics i esportius. 
 
Realitzada per monitors de FestActivitat. Per nens/es de 1r a 6è , els dimarts 
només o bé dimarts i dijous, de 16:30 a 18:00h . El preu és de 170€ / curs 
(només dimarts) o 270€ dimarts i dijous. S’organitzaran partits entre escoles 
alguns dissabtes al matí i dins les lligues del Consell Esportiu del Bages (inclòs 
en el preu). 
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Incredible English   
 
Aprenentatge de l’anglès mitjançant teatre, jocs, manualitats i històries. Les 
classes seran exclusivament en anglès.  
 
Activitat realitzada per professors de l’acadèmia Friends Idiomes, per a nens de 
3r a 6è els dijous de 16:30 a 17:30h. Preu  225€ / curs. 
 
 
Iniciació esportiva 
 
Es treballaran les qualitats físiques bàsiques a través de circuits i estacions. 
Aprenentatge bàsic dels principals esports (futbol, bàsquet, hoquei, raquetes, 
voleibol...) i transmissió dels valors que l’esport ha de transmetre (treball en 
equip, respecte als companys i als rivals...). 
 
Activitat realitzada per FestActivitat, per nens de P3 a P5, els divendres de  
16:30h a 17:30h. Preu  95€ per nen/curs. 
 
 

Iniciació musical 
 
Activitat consistent en la sensibilització i aprenentatge de la música per a 
infants (SAMI), consistent a fer viure la música des de l’experiència. L’infant 
gaudirà de la música, primer com un joc didàctic destinat a estimular la 
imaginació i creativitat, i després oferint-li un ventall de recursos que li 
aportaran un descobriment de les pròpies possibilitats en el ritme, la veu, el 
saber escoltar, participar...Tot això amb un treball col·lectiu en el que se sentirà 
protagonista com a peça fonamental d’un conjunt. 
 
Activitat realitzada per Esclat Escola de Música (http://www.esclatmusica.cat) 
per nens de P3 a P5, els dijous de 16:30h a 17:30h. Preu 170€ per nen/curs. 
 
 
 

Ioga 
 
Són moltíssims els estudis que avui dia avalen el treball de la respiració, 
relaxació i meditació per millorar l'adaptació i benestar dels nens i nenes, així 
com per augmentar el seu rendiment a les aules. Es treballarà el benestar físic, 
mental i emocional dels nens/es. El ioga millora el nivell de consciència i 
coneixement d'un mateix; potencia la connexió cos-ment i ofereix eines de 
gestió que ajudaran els nens a gestionar la seva ment i emocions, facilitant 
enormement el camí per la vida. 
 
Activitat realitzada per AuraIoga (http://www.auraioga.cat), per nens de 1er a 
3er els dijous i de 4rt a 6è els dimarts, de 16:30h a 17:30h. El preu és de 150€ 
per nen/curs. 
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Joc i joguina 
 
Espai d'activitats lúdiques amb diferents tipus de jocs i joguines (manipulatius, 
tradicionals, reglats, cognitius, creatius, lingüístics), amb la finalitat d'estimular 
el desenvolupament físic i mental, i l'aprenentatge del rol perdre-guanyar. 
 
Realitzada per monitors del CAE/La Xarranca. Per a nens/es de P3 a P5 els 
dimecres de 16:30h a 17:30h. El preu és de 90€ / curs. 
 
 
 

Laboratori de Colors 
 
Introducció a l’expressió artística i plàstica experimentant amb els colors, amb 
les textures, amb diferents tècniques i manipulant diferents tipus de material. 
L’objectiu és iniciar el desenvolupament del llenguatge visual i plàstic i 
l’expressivitat dels infants. 
 
Realitzada per monitors del CAE/La Xarranca. Per a nens/es de P3 a P5, els 
dimarts de 16:30h a 17:30h. El preu és de 90€ / curs. 
 
 
 

Patinatge 
 
S’iniciaran els més petits en l’equilibri i el domini del propi cos sobre patins. Per 
als ja iniciats, s’introduiran moviments i figures mes complicades i aniran 
perfeccionant els coneixements adquirits. Es muntaran diferents coreografies 
en grup que es representaran el dia de la Festa de la Primavera. És 
aconsellable que portin patins de 4 rodes (si no se’ls n’hi deixarà), però també 
poden ser en línia.  
 
Adreçada a nens/es des de P4 a 6è, divendres de les 16:30h a 18:00h. El preu 
és de 140€ / curs. Realitzada per monitors del Club Patí Manresa. 
 
 
 

Reforç escolar 
 
Repàs de les matèries explicades a l’escola segons les dificultats de cada 
alumne (atenció personalitzada). Es comptabilitza un professor per cada 5 
alumnes. Es farà a l’escola, i anirà a càrrec de monitors de l’acadèmia Explora.  
 
Activitat realitzada per monitors de l’Acadèmia Explora 
(http://www.exploraciencia.com/). Per a nens/es de 1er. a 6è. els divendres de 
16:30h a 17:30h. El preu és de 140€ per nen i curs.  
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Taller de Ciència 
 
L'objectiu és que els nens/es descobreixin d'una manera pràctica i apassionant 
el perquè dels enigmes que amaga el nostre planeta, fenòmens que els nens 
experimenten en el seu dia a dia encara que no se n'adonin. Són tallers 
absolutament pràctics, on és el propi nen/a qui farà els experiments, amb 
l'explicació i la guia del professor. A la nostra web hi trobareu una descripció 
dels experiments que faran dins aquesta activitat. 
 
Activitat realitzada per Acadèmia Explora (http://www.exploraciencia.com/), els 
dilluns per nens/es de 1er i 2on (Taller de Ciència I), els dilluns per nens/es de 
3er i 4rt (Taller de Ciència II) i els dimarts per nens i nenes de 5è i 6è (Taller de 
Ciència III), de 16:30h a 17:30h. El preu és de 130€ per nen/curs. 
 
 

Teatre 
 
Iniciació al món de les arts escèniques, desenvolupant les possibilitats del cos, 
caracteritzant els personatges i utilitzant la improvisació com a eina de creació 
col·lectiva. Les activitats que es faran són jocs introductoris al teatre i a les 
tècniques teatrals. I preparació d’una petita representació a final de curs.  
 
Activitat realitzada per la Xarranca, pels nens/es de 1er. a 6è. els dimecres de 
16:30h a 17:30h. El preu és de 110€ per nen/curs. 
 
 
Descripció de les activitats que es fan fora de l’e scola 

 
Per aquestes activitats NO cal que us inscriviu a l’AMPA. La inscripció i les 
condicions (hora, dia...) les heu de parlar amb les entitats que ho organitzen, 
amb les quals l’AMPA ha establert conveni per tal que els nostres alumnes 
tinguin condicions econòmiques avantatjoses. 
  
Natació 
 
-Club Natació Manresa , des de P-3 fins a 6è, un dia a la setmana, a escollir.  
 
Atenció ! La inscripció s’ha de fer a la piscina municipal del 29 de juny al 14 de 
setembre. El pagament s’ha de fer a l’AMPA (80€ per trimestre). El primer 
trimestre s’ha de pagar abans del dia 21 de setembre.  
 
Caldrà estar al corrent del pagament de la quota de soci de l’AMPA. 
 
Anglès 
 
- Friends Idiomes. .Informació a l’acadèmia a partir de l’1 de setembre.  
Inscripció i pagament a l’acadèmia. Matricula gratuïta. És fan cursos 
subvencionats per pares. 
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SERVEI DESPERTADOR 
(acollida matinal) 

 
 

Amb aquest servei es vol oferir als pares/mares de l’escola Bages un servei 

d’acollida matinal per als seus fills abans de l’inici de les classes matinals. 

 

Es començarà el dia 14 de setembre amb l’inici del curs escolar. El preu del 

tiquet diari és de  2,5 €. Si us interessa disposar d’aquest servei tot el mes el 

preu és de 35 €. 

 

A  partir de l’1 de setembre qui estigui interessat pot fer  l’ingrés de l’import 

corresponent al mes de setembre, al compte de l’AMPA 2013-0233-48-

0200018808 de CatalunyaCaixa (a qualsevol sucursal) i cal que ens ho  

notifiqui abans del 9 de setembre mitjançant correu electrònic a   

ampabages@gmail.com, per tal de poder fer la previsió adequada. Al iniciar-se 

el curs es facilitarà els tiquets corresponents a l’import pagat. El primer dia 

davant la impossibilitat de que els pares disposin dels tiquets corresponents, 

n’hi haurà prou amb la justificació bancària de l’ingrés. 

 

La monitora rebrà a partir de ¾ de 8 del matí als nens a mida que vagin 

arribant. Els nens podran esmorzar (s’haurà de portar l’esmorzar), llegir contes, 

fer els deures, etc. Es tracta de fer activitats pausades. Quan arribi l’hora 

d’entrar a l’aula, la monitora els acompanyarà a les respectives files. 

 

A la web de l’AMPA podeu trobar fotografies de les activitats que duen a terme 

els nens durant aquest servei. 

 

Els nens de l'acollida matinal han d'entrar pel carrer de la Sèquia, ja que les 

activitats d'acollida es duen a terme a la biblioteca de l'escola. 

 

Cal recordar que per poder fer us d’aquest servei s ’ha d’estar al corrent 

del pagament de la quota de l’AMPA. 
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“Club del Llibre Reciclat” 
 

Programa de reutilització de llibres de text 
 
Aquest projecte, engegat en el curs 2006/2007 i que comprèn els cursos de 3r 
a 6è de primària, té com objectiu l’aprofitament dels llibres de text (no els 
quaderns d’activitats, que es compren nous cada curs) amb la finalitat de reduir 
la despesa en llibres, i alhora inculcar als nostres fills valors com el respecte als 
béns comuns, el reciclatge, etc. 
 
De moment no podem oferir-ho a 1r. i 2n. de primària degut a que els llibres 
que fan servir no es poden reciclar, la pràctica totalitat són llibres d’activitats.  
   
Per poder participar en el Club del Llibre Reciclat cal signar un contracte 
d’adhesió i estar al corrent del pagament de la quo ta de l’AMPA .  
 
A l’abril del 2016 farem arribar un full informatiu a tots els nens de 2n curs de 
primària on us explicarem com podeu ser membres del Club. Les famílies de 
3er a 6è que en el seu moment no vàreu signar el contracte d’adhesió i ara 
estigueu interessats en adherir-vos al Club podreu passar per l’AMPA a signar 
el contracte a l’abril de 2016, i heu de tenir en compte que l’últim dia de curs  
haureu de retornar els vostres llibres a l’escola, en bones condicions. 
 
Ser membre del Club de Llibre Reciclat dona dret a rebre el lot sencer dels 
llibres, més els quaderns, a principis de setembre amb un cost de 80€. Aquest 
import comprèn el preu dels quaderns més la quota d’afiliació al Club. Només 
es signa el contracte al principi, i ja serveix pels altres anys.  
 
A més cal tenir present que: 
 

� S’han de folrar els llibres amb tapes plastificades (recomanat) o plàstic 
no adhesiu . 

� Escriure el nom de l’alumne en llapis o etiqueta adhesiva sobre el 
plàstic. 

� Evitar escriure i subratllar els llibres (en tot cas, en llapis). 
� Inculcar als vostres fills la conservació dels llibres. 
� Si un llibre es perd o es fa malbé la família haurà de substituir-lo abonant 

el seu cost. En cas contrari es donarà de baixa al club. 
� Al final de curs els llibres s’han de deixar a l’escola, inclosos els CD o 

CDRom que alguns d’ells porten. 
 
Si tots hi col·laborem podrem aprofitar els llibres molt de temps i beneficiar-nos 
d’un gran estalvi. Els llibres són revisats un cop es retornen, i en cas de 
detectar un llibre no cuidat convenientment es penalitza econòmicament amb 5, 
10 o 15€ depenent de l'antiguitat del llibre.  
 
Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a l’AMPA, personalment de dilluns a 
divendres de 16:30 a 17:30, a partir del 14 de setembre, o per e-mail 
ampabages@gmail.com  
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“Club del Llibre Reciclat” 

 DISTRIBUCIÓ DELS LLIBRES 
 
 
Us comuniquem  les dates i horaris de recollida de llibres de text, per als 
qui sou socis del “Club del Llibre Reciclat”. 
 
Lloc de recollida: Biblioteca  de l’escola 
 
 
 
CICLE                        DIA    HORARI 

 
Mitjà   (3r i 4t)          8 setembre                       18h a 18:50h. 
             
Superior   (5è i 6è)                8 setembre                      18h a 19:50h. 
 

 Procureu respectar els dies adjudicats per tal de facilitar la feina. 
 
 

NOTES IMPORTANTS: 

 

Aquelles famílies que tinguin algun pagament pendent amb l’AMPA (ja 
sigui de la quota de l’AMPA, del rebut del Club del Llibre reciclat o per 
qualsevol altre concepte), hauran d’abonar l’import pendent en el moment 
de recollir els llibres. Altrament NO se’ls podran endur. 

 

Tingueu en compte que els llibres s’han de cuidar i mantenir en bon estat 
al llarg de tot el curs. Aquest curs hi ha una gran quantitat de llibres nous, i 
per tant comprovarem l’estat en el que es retornen aquests llibres amb 
especial cura. 

 
 
 


