Cabrils, 01 de setembre 2020

Benvolgudes famílies,
L´AMPA Mas Maria, com ja sabeu, és l´associació de pares i mares de l´escola, que a través dels recursos
econòmics que aporten les famílies pot dur a terme tot un seguit d’actuacions que ajuden l´escola i
faciliten qualitativament la vida a les famílies i, en definitiva, els nostres infants dins de l´àmbit escolar.
De cara al curs 2020-2021, la quota ANUAL de l´AMPA serà:

-1 fill : 42 euros (38 euros quota + 4 euros assegurança)
-2 fills: 46 euros (38 euros quota +8 euros assegurança)
-3 fills: 50 euros (38 euros quota + 12 euros assegurança)
-4 fills: 54 euros (38 euros quota +16 euros assegurança)

En relació a aquest pagament, el proper curs tenim previst implementar un nou sistema que facilitarà a
totes les famílies poder realitzar l´ingrés de la quota a través d´una aplicació, la qual cosa permetrà que
no hagueu de portar el justificant d´ingrés en paper (de la quota de socis, no d’altres conceptes).

TOTS els infants de l´escola, independentment que es quedin a dinar o facin extraescolars, gaudeixen
de moltes activitats i recursos materials amb els que es pot fer front gràcies a les quotes que les famílies
ingressen a l´AMPA. Per tant, aquelles famílies que no aportin la seva quota a l´AMPA hauran d´abonar el

cost de les activitats que cobreix l´AMPA. Alguns exemples a destacar són:
1- Monitors/es per cobrir permanències quan es fan reunions d´aula. L´AMPA posa a disposició
de les famílies aquest servei gratuït. Les famílies que no siguin associades no podran gaudir
d´aquest servei i hauran d´abonar 5 euros per sessió.
2- Autocars pel transport dels infants a les colònies. Les famílies que no siguin associades a
l´AMPA hauran de satisfer els cost, que pot oscil·lar entre 30-40 euros.

A més, cal indicar que les famílies que no siguin associades a l´AMPA no podran gaudir dels
descomptes en el pagament mensual de les extraescolars, incrementant-se el cost mensual de
l’activitat en un 40%.

Activitats que s´han portat a terme a través dels recursos de l´AMPA:
- Pagaments dels autobusos de les colònies.
- Adquisició de castanyes i moniatos, així com material necessari per fer la festa de la Castanyada.
- Compra de xocolata i melindros pel berenar després del concert de Nadal.
- Compra de material per les disfresses de Carnestoltes.
- Compra de material per Sant Jordi.
- Xerrades orientatives en la tasca educadora de les famílies de l´escola.
- Muntatge de la festa de fi de curs.
- Ajuda en l’adquisició de material per les aules, tant informàtic com PDI´s (pissarres digitals cost
de cada una entre 2.000-2.500 euros).
- Manteniment i actualització de material informàtic, audiovisual.
- Compra de cablejat, micròfons i equip de so més adequat pel concert de Nadal a la Fàbrica.
- Compra d’equip d’àudio per la música a l’hora de menjador.
- Compra d’ordinador per tasques de coordinació d’AMPA i servei de menjador.
- Ajuda econòmica per petites millores dels espais (taules de pícnic, pintures per pintar els jocs als
patis de primària i columnes de patis, pintures per adequar pissarres per patis, per pintar rodes
i d’altres actuacions que s’estan realitzant.....)
- Compra de caixes i estris per l’adequació de l’espai del menjador (tovallons)ç - Catifes noves
pels espais d’acollida i tallers tarda.
- Contractar una coordinadora (Maravillas) que gestiona l´activitat de l´AMPA i atén a les famílies.

A més, està la feina no remunerada, on les famílies voluntàries s´impliquen molt i treballen amb
molta iniciativa per recolzar la nostra escola, evitant moltes despeses.
Si entre tots aportem els recursos necessaris a l´AMPA, estem segurs que tots en gaudirem i ens
beneficiarem. Penseu que tot i ser una quota voluntària, som tots qui acabem gaudint de les actuacions que
amb aquests imports es poden dur a terme. Altrament, si un bon nombre de famílies consideressin que no fos
necessària aquesta aportació, no podríem fer front a tot el que voldríem fer i fem, i hauríem de prioritzar els ajuts
que podem donar a l’escola dels nostres fills i filles.

Doneu-li la seva importància.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Tresoreria de l´AMPA MAS MARIA

