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Presentació

Començar una nova etapa sempre comporta dubtes i gene-
ra inquietuds, sobre tot si es tracta dels nostres fills i filles. 
Tant si arribeu a l’escola a P3 com a qualsevol altre curs supe-
rior, us trobareu amb novetats que poden representar algun 
mal de cap.

És per això que des de l’AMPA us fem a mans aquesta guia on 
us presentem, a grans trets, el funcionament del dia a dia de 
l’escola, qui som els diferents membres de la comunitat edu-
cativa i com ens interrelacionem entre nosaltres, com podeu 
participar i altres temes d’interès. 

Desitgem que us sigui d’utilitat i, si trobeu que manca in-
formació de qualsevol mena, feu-nos-ho saber per poder-la 
millorar de cara al curs vinent.

Estem a la vostra disposició.

Benvinguts i benvingudes a l’Escola Pau Casals-Gràcia!

Comissió de Benvinguda
Junta de l’AMPA.
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Comunitat educativa

CONSEll ESCOlAr

És l’òrgan de participació de la comunitat 
escolar en el govern del centre.

Està compost per la directora del centre, 
que n’és la presidenta, la cap d’estudis, un 
representant municipal, un representant del 
personal administratiu, sis mestres escollits 
pel claustre, cinc pares o mares elegits pels 
pares i mares, un pare o mare designat per 
l’AMPA i la secretària del centre, que assu-
meix la secretaria, amb veu i sense vot.

Cada 2 anys es renoven la meitat dels mem-
bres representants de mestres i de pares 
mitjançant la convocatòria d’eleccions.

Les funcions principals són:
- Participar en l’aprovació del projecte edu-

catiu i les seves modificacions, i la progra-
mació general anual, les normes de funci-
onament i la gestió econòmica.

l’ESCOlA

Al web de l’escola trobareu tota la informa-
ció sobre el centre, la seva organització, la 
seva història...:

I en aquest enllaç podreu consultar tota 
la informació relativa a l’equip directiu, els 
coordinadors/es de cicle, els tutors/es i els 
especialistes: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat
/webescolapaucasalsgracia/ 

Qui forma la comunitat educativa i com s’organitza

L’escola
 Equip directiu
  Directora
  Cap d’estudis
  Secretària
 Equip docent
  Coordinadors/es de cicles
  Tutors/es 
  Especialistes
 Personal administratiu

Consell Escolar

Associació de mares i pares d’alumnes 
(AMPA)
 Estatuts
 Assemblea General
 Junta Directiva
 Comissions de treball
 Delegats/des de curs
 Les juntes de l’AMPA

Garbuix
 Espai de migdia
 Activitats extraescolars

https://sites.google.com/a/xtec.
cat/webescolapaucasalsgracia/
organitzacio/equip-docent
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-  Aprovar les propostes d’acords i convenis 
amb entitats i institucions, els criteris de 
col•laboració amb altres centres i l’en-
torn, i les directrius per a la programació 
d’activitats escolars i extraescolars.

- Participar en el procediment de selec-
ció i en la proposta de cessament del 
director/a.

- Intervenir en el procediment d’admissió 
d’alumnes així com la resolució de con-
flictes.

Aquesta informació és un extracte, la troba-
reu ampliada al web de l’escola:

ASSOCIACIó dE MArES I PArES 
d’AluMNES (AMPA)

L’Associació té com a objectius fonamentals 
promoure la intervenció de les famílies en 
el control i gestió del Centre a través del 
Consell Escolar, donar suport i assistència a 
les famílies, cooperar en les activitats edu-
catives, esportives i culturals i informar a les 
famílies dels afers propis de l’associació i de 
l’Escola.

Estatuts
Com qualsevol associació, l’AMPA es regeix 
per uns estatuts on es defineixen uns ob-
jectius, els drets i deures dels socis i sòcies, 

els òrgans de govern, el règim econòmic i el 
règim disciplinari.
L’associació està degudament inscrita al re-
gistre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya.

L’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de 
l’associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable. En l’As-
semblea es decideix per majoria els as-
sumptes i tots el membres queden subjec-
tes als acords presos, inclosos els absents, 
els qui discrepen i els que s’han abstingut 
de votar.

Es reuneix en sessió ordinària com a mínim 
un cop l’any, dins dels mesos compresos 
entre setembre i octubre.

La Junta Directiva
Regeix, administra i representa l’associació. 
Està composta pel president o presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, el secretari 
o secretària, el tresorer o tresorera i els o les 
vocals (un representant de cada comissió).

L’elecció dels membres es fa per votació de 
l’Assemblea General i exerceixen el càrrec 
durant un període de dos anys, sense per-
judici que puguin ser reelegits.

Comissions de treball
Per tal de poder desenvolupar les diferents 
tasques de l’associació, aquesta s’organitza 
en diferents grups de treball o comissions. 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/
webescolapaucasalsgracia/ 
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Cada comissió té requisits i propòsits dife-
rents, però acostumen a aprofitar les juntes 
de l’AMPA per a posar en comú les tasques 
realitzades.

Les comissions no són estàtiques. Per cre-
ar una comissió només cal que uns pares 
s’engresquin per tirar-la endavant al voltant 
d’un tema interessant. Tant mateix n’hi ha 
que desapareixen una vegada han assolit 
els objectius que s’havien fixat.

Comissió de Delegats/des de curs
Els delegats-des són pares i mares escollits 
democràticament pels altres pares i mares 
de la classe amb la finalitat de representar 
els interessos del grup quan sigui necessari. 
També fan d’enllaç entre els tutors i les fa-
mílies, entre altres funcions.

Les juntes de l’AMPA
Són reunions de treball en les que la Junta 
Directiva i els membres de les comissions 
presenten i debaten els temes propis del 
moment. Acostumen a ser mensuals i estan 
obertes a la participació de qualsevol soci 
o sòcia. 

COOPErATIvA GArbuIx

La cooperativa de treball Garbuix SCCL va 
ser creada el curs 1996-1997 en el marc 
de l’escola Pau Casals Gràcia. Està dirigida 
per la Mònica Gatell i en Francesc Perona. 
Compta amb una àmplia experiència en el 
món del lleure infantil i juvenil. S’ocupa de 
gestionar les activitats extraescolars, així 
com el menjador i l’espai de migdia.

Els monitors/es de menjador són professio-
nals de l’educació que ben aviat coneixereu 
i apreciareu per la seva dedicació.

 
Garbuix organitza i/o gestiona els següents 
serveis per l’AMPA:

Acollida matí i tarda
Temps de migdia
Activitats extraescolars
Casal d’estiu
Espai lúdic al mes de juny

Tota aquesta informació es troba ampliada 
al blog de l’AMPA:
https://ampapauca.wordpress.com/

A més, disposeu d’un correu electrònic per 
resoldre els vostres dubtes:  
ampapaucasalsgracia@gmail.com

Més informació 
http://www.garbuix.org/pauca/
index.html
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A més, la Mònica és la secretària de l’AMPA, 
la qual cosa facilita enormement la ges-
tió de la nostra associació. És per això que 
qualsevol comunicació amb Garbuix la po-
deu fer al mateix correu de l’AMPA: 

 
ampapaucasalsgracia@gmail.com

 
ESPAI dE MIGdIA

La coordinadora de menjador és la Víssia 
Fernández i us podeu dirigir a ella per a 
qualsevol dubte o pregunta que tingueu 
(concretar horari).

L’Espai de migdia comprèn la franja horà-
ria entre les 12.30 i les 15.00 per als nens i 
nenes que es queden a dinar a l’escola. En 
aquest espai els infants dinen i gaudeixen 
d’un temps de lleure abans i després del 
dinar.

El menjador és un servei sota la responsa-
bilitat de l’escola, que la delega en l’AMPA 
anualment en sessió ordinària del Consell 
Escolar. L’AMPA presenta el balanç econò-
mic del curs que acaba i presenta el pressu-
post del següent, les quotes que s’aplicaran 
i qualsevol novetat.

La gestió del dia a dia correspon a la comis-
sió de menjador que està formada per un 
representant de l’escola, pares i mares vo-
luntaris/es, la secretària de l’AMPA (Mònica 

Gatell) i la coordinadora de monitors (Vís-
sia) en representació de l’empresa encar-
regada del servei (Aramark) i un membre 
de l’equip docent que pertany al Consell 
Escolar.

La tasca principal de la comissió es centra 
en dues àrees:

Funció nutritiva

-  Seguir supervisant els menús, insistint en 
la qualitat de la matèria primera.

- Introducció de nous aliments o formes de 
cuinar-los.

-  Aquest curs afegirem una proposta per 
als sopars.

Funció educativa de l’Espai de migdia

-  Fer visible l’espai de migdia com un espai 
educatiu conjunt amb tota l’escola: mo-
nitors, infants, mestres, equip directiu i 
famílies.

-  Construir l’espai de migdia com un espai 
relacional important de l’escola.

-  Revisar i definir un espai de migdia fami-
liar i acollidor.

La Comissió treballa per millorar la qualitat 
i varietat dels àpats però també incideix en 
el funcionament i en l’organització i té com 
a objectiu implementar l’autonomia dels 
infants així com aconseguir un menjador 
tranquil on els infants es trobin com a casa.
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Actualment s’està treballant en la redacció 
del Projecte d’Espai de migdia on quedaran 
recollits els objectius a assolir.

Durant l’espai de migdia els infants po-
den jugar, descansar i relaxar-se. Cada dia 
l’equip de monitors proposa diverses acti-
vitats que els infants trien lliurement. Així, 
els nens i nenes aprenen a escollir, a orga-
nitzar-se el seu oci, etc.

Els infants de P-3 i P4 fan migdiada després 
de dinar. Els infants que no dormen po-
den descansar en silenci a la mateixa sala 
o poden sortir fora de la sala i fer activitats 
tranquil·les. 

A P-3 són majoria els nens i nenes que dor-
men, i a P-4 cada vegada n’hi ha menys.

Per saber si el nostre fill/a ha dormit podem 
consultar un document, una taula informa-
tiva, que es penja cada dia al vestíbul de les 
aules de P-3 i P-4, al 3r pis (durant el primer 
trimestre, que a P-3 pugem a recollir-los a 
l’aula) o al vestíbul de l’escola al costat de 

l’espai de recollida dels infants. En aquest 
document també es pot consultar si ha 
menjat tot el que toca aquell dia, primer 
plat, segon plat i postres.

PrOjECTE d’ACTIvITATS 
ExTrAESCOlArS

Les activitats extraescolars es regeixen 
pel Projecte d’Activitats Extraescolars (PAE 
2014-2019) que trobareu al blog de l’AMPA: 

https://ampapauca.wordpress.com/
comissions/extraescolar/

El menú mensual de menjador es pot consultar i imprimir 
visitant la web de l’escola o de l’AMPA
https://ampapauca.wordpress.com/
informacio-practica/menu-del-menjador/

Més informació:
https://ampapauca.wordpress.com/comissions/
menjador/ 



9

El butlletí de l’AMPA de l’escola Pau Casals arriba a les mot-
xilles dels vostres fills i filles la primera setmana del mes (de 
setembre a juny).

Conté informació de la feina que fan les diferents comissions 
que formen part de l’AMPA, informació pràctica de l’escola, 
textos del professorat, activitats diverses que fan els pares i 
les mares a l’escola, entrevistes, recomanacions de llibres, re-
ceptes de cuina, entreteniments…

També hi participen els nens i les nenes de l’escola, amb tex-
tos diversos on ens expliquen les coses que hi fan, ja sigui a 
l’aula com a les sortides organitzades.

Recull també les imatges de moltes de les activitats que se 
celebren a l’escola i on es fa evident la participació de mares i 
pares, nenes i nens, mestres, monitores i monitors.

Tot plegat per fer de l’escola un espai participatiu, educador, 
on tota la comunitat educativa treballi per a construir un món 
millor.
El butlletí sempre està obert a les vostres col•laboracions, 
puntuals o en forma de qualsevol secció permanent que se 
us acudeixi crear.

Si us animeu a participar o voleu contactar amb la comissió, 
només heu d’escriure un correu electrònic a: 

ampapaucasalsgracia@gmail.com

El Notes
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PrOjECTE dE SOCIAlITzACIó

Des de fa ja un grapat d’anys el projecte de 
socialització permet a les famílies de l’esco-
la reutilitzar els llibres de text i comprar a 
l’engròs gran part del material escolar. 

Estem convençuts que el projecte fomen-
ta aspectes com el valor de compartir, la 
sostenibilitat, la responsabilitat dels infants 
envers els llibres i que, per descomptat, 
suposa un bon estalvi econòmic per a les 
famílies.

La comissió de socialització està formada 
per pares i mares voluntaris i voluntàries 
que gestionen el pressupost, s’encarre-
guen de la revisió dels llibres i contacten 
amb les editorials i proveïdors per ajustar 
al màxim els preus dels materials sol•licitats 
pels mestres.

A canvi, les famílies s’involucren en la “gran 
folrada” del mes de juliol, que dura un pa-
rell o tres de dies, on es preparen els lots de 
material i llibres pel curs vinent, es netegen 
els llibres reutilitzats i es folren els llibres 
nous.

l’hOrA dEl PATI

És el projecte de transformació dels patis 
del Pau Casals en què treballen conjunta-
ment l’AMPA i l’escola. Aquest projecte, que 
té una gran vocació participativa i que ha 
pres el relleu a d’altres processos previs de 

Projectes de l’AMPA

remodelació dels patis de l’escola, ha tin-
gut tres etapes: la d’observació/diagnòstic, 
que es va dur a terme el darrer trimestre del 
curs 2014/2015; l’etapa creativa, que es va 
desplegar en el primer semestre del curs 
2015/2016; i la del projecte i execució, que 
és la fase actual, que va començar a finals 
del curs passat, i en la que ens veurem tots 
implicats al llarg del curs 2016/2017. 

Podeu trobar tota la informació del projec-
te al blog de l’AMPA: 

https://ampapauca.wordpress.com/
lhora-del-pati/

CAMí ESCOlAr

Emmarcat dins d’un projecte a nivell de ciu-
tat, l’objectiu principal és proporcionar als 
alumnes uns itineraris segurs i còmodes en 
els trajectes de casa a l’escola.

Durant el curs 2014-15 es va dur a terme la 
primera part del projecte, que va consistir 
a enquestar els alumnes i famílies per de-
tectar quins eren els punts negres que calia 
millorar.

Durant el curs 2015-2016 es van presentar 
totes les propostes de millora urbanístiques 
a l’administració i se’n va fer un seguiment. 
En paral•lel, es va engegar la segona part 
del projecte on es va tornar a buscar la par-
ticipació de famílies i alumnes en una nou 
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qüestionari que ens va orientar sobre els 
establiments candidats a ser les botigues 
amigues del Pau Casals. Amb els resultats 
obtinguts, els alumnes van visitar algunes 
botigues per demanar la seva participació 
en el projecte.

Actualment s’està treballant en la segona 
fase, la de presentació a l’administració mu-
nicipal de les dades obtingudes per tal de 
poder avaluar quines són les millores tècni-
ques a realitzar.

De cara al curs 2016-2017 que encetem, es-
perem que es comencin a aplicar algunes 
obres de millora i que puguem fer la inau-
guració oficial del Projecte.

COMISSIó dE COEduCACIó 
I CONvIvèNCIA

La Comissió COEDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA 
neix amb la intenció de treballar la coe-
ducació –l’educació que potencia la igual-
tat real d’oportunitats entre nens i nenes i 
l’eliminació de tota mena de discriminació 
per raó de sexe– i la convivència a la nostra 
escola.

La convivència i la coeducació estan ínti-
mament relacionades. La coeducació posa 
la cura de les persones al centre de la vida, 
i aquesta vida comença pel propi coneixe-
ment (les pròpies emocions, com les vivim 
i com les manifestem) i es reflecteix en la 
manera com ens relacionem amb les per-

sones, amb els conflictes que tenim i com 
els resolem. La convivència és el resultat 
d’una transformació adient i pacífica dels 
conflictes entesos des d’una visió positiva 
com una eina d’aprenentatge i creixement.
Els objectius d’aquesta comissió són, de 
moment:
1.- Conscienciar les famílies de l’escola per 

no reproduir les desigualtats apreses o 
interioritzades en relació a la igualtat 
real d’oportunitats entre nens i nenes.

2.- Organitzar accions (conferències, tallers, 
etc.) participatives per als pares i mares 
de l’escola.

3.- Buscar la complicitat de l’equip de mes-
tres de l’escola pel que fa als assumptes 
relacionats amb la coeducació i la con-
vivència.

Si voleu formar part de la Comissió COEDU-
CACIÓ I CONVIVÈNCIA poseu-vos en con-
tacte amb l’AMPA: 

ampapaucasalsgracia@gmail.com
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COMISSIó CAdA

La comissió CADA és la Comissió d’Atenció 
a la Diversitat en l’Aprenentatge i el nostre 
objectiu principal és ajudar tots els infants 
amb dificultats d’aprenentatge, siguin les 
que siguin, tot donant suport a la feina que 
es fa a la nostra escola en aquest àmbit.

Com ja sabem, cada nen és un món, i cada 
món és diferent; cada nen té el seu ritme 
d’aprenentatge, les seves dificultats i els 
seus punts forts.

El que pretenem des de la CADA és donar 
suport i ajudar l’escola a buscar recursos 
per tal de fer front a aquestes dificultats.

A més a més, aquest curs posem en mar-
xar un GAM (Grup d’Ajuda Mútua) que es 
reunirà periòdicament i on tots nosaltres 
podrem compartir dubtes, preocupacions 
i experiències.

Si voleu participar del GAM, podeu escriure 
a

       gampauca@gmail.com

I per posar-vos en contacte amb la CADA, 
ho podeu fer a 

 cadapauca@gmail.com 

COMISSIó xErrA QuE xErrAràS -xQx

La XQX és la comissió de xerrades. El que 
pretenem és portar especialistes a l’escola 
perquè facin xerrades d’interès per a tots 
nosaltres: com afrontar l’ús d’internet, els 
deures… temes relacionats amb l’educació, 
l’ensenyament, la família, la convivència… 

Us convidem a dir-hi la vostra: de què voleu 
que es parli a l’escola? 

Anima’t i contacta amb nosaltres: 

   xqxpauca@gmail.com 
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EI-3 O P3?

Molts de nosaltres ens vam sorprendre 
quan vam veure la denominació EI-3. Vol dir 
Educació Infantil 3 (anys) i és l’equivalent de 
la forma que popularment s’utilitza, P3.

ElS NOMS dE lES ClASSES I l’OrlA

Quan comença el curs, els nens i nenes d’EI 
3 inicien un projecte participatiu i conjunt 
per triar el nom de la seva classe. N’anireu 
rebent informació i podreu veure’n els re-
sultats. Un cop s’han triat els noms, rebreu 
una orla amb totes les fotografies dels com-
panys i companyes dels vostres fills. És molt 
útil perquè, al començar, no ens coneixem 
massa entre nosaltres. És una bona manera 
de compartir amb els nostres fills el procés 
de coneixença de noves amistats. 

CIrCulArS d’INTErèS SANITArI

La convivència amb la resta de companys 
i companyes també comporta conseqüèn-
cies en l’àmbit sanitari. En aquest sentit, 
l’equip de mestres i l’equip directiu vetllen 
per la transparència. Ens informen perquè 
adoptem mesures de prevenció i ens pro-
porcionen material complementari per 
ampliar la informació. Aquestes circulars les 
rebreu per correu electrònic. Les de detec-
ció de polls són les més freqüents. Cal estar 
ben alerta.

Informació pràctica EI3

l’AdAPTACIó

Ja haureu vist que l’escola contempla un 
període d’adaptació per als més petits. Cada 
nen o nena afronta l’entrada a l’escola d’una 
manera diferent. N’hi ha que semblem un 
pèl angoixats, i a vegades som nosaltres 
mateixos els que ho passem malament. 
Però no ens hem de preocupar. Si el nostre 
fill o filla plora, hem de saber que el deixem 
en bones mans. Confiem en els educadors i 
educadores. 

CAdENA TElEFòNICA

Els delegats/des del vostre curs us faran arri-
bar per correu electrònic, i prèvia autoritza-
ció vostra, un document amb els noms dels 
companys/es de classe, els dels seus pares, 
els telèfons i els correus electrònics. També 
hi trobareu les dates de naixement dels/es 
companys/es de classe, que són molt útils 
per organitzar les festes d’aniversaris. 

ENTrEvISTA AMb El TuTOr/A

Quan hagin passat uns mesos, al llarg del 
segon trimestre, el tutor/a del vostre fill/a us 
proposarà un dia i una hora per fer una en-
trevista i parlar sobre l’adaptació dels petits/
es. Se solen fer en horari de migdia. No es 
fa a principis de curs perquè, disposant de 
més temps, s’haurà pogut observar millor 
l’evolució del nen/a i l’entrevista serà més 
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profitosa. En alguns casos, si hi ha quelcom 
urgent a parlar, us poden convocar quan ho 
considerin oportú. Rebreu la proposta en 
una circular (dins la motxilla) que haureu de 
retornar firmada. 

CONSulTES PuNTuAlS AMb El 
TuTOr/A

El millor moment per comentar qualsevol 
inquietud puntual amb el/la tutora dels vos-
tres fills/es és al recollir-los de classe. 

AlTrES NOTIFICACIONS vIA MOTxIllA

Reviseu diàriament la motxilla dels vos-
tres fills. Dins hi podreu trobar circulars on 
s’anuncia la data d’una sortida i les coses 
que cal posar dins la motxilla; se us dema-
narà que porteu una bossa marcada amb el 
nom per recollir els treballs de final de tri-
mestre; se us sol•licitarà material per a acti-
vitats concretes... 
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Les quotes de l’AMPA s’aproven cada any a 
l’assemblea ordinària que se celebra a l’oc-
tubre i, per tant, poden variar. En aquest 
apartat us oferim informació orientativa 
basada en les dades de l’any 2015-2016.

QuINS PAGAMENTS hAuré dE FEr 
(MENjAdOr, SOCIAlITzACIó, SOrTIdES) 

Pagaments que cobra l’AMPA
Les quotes de l’AMPA són les següents:

• Quota per organització i gestió de l’AM-
PA: Es cobren 10 quotes (de setembre a 
juny) i es fa una rebaixa a les famílies amb 
dos o més fills a l’Escola.

• Quota pel servei de menjador: Cobreix el 
dinar i l’espai de migdia (tallers, monitors, 
etc.) entre les 12,30h i les 15,00h per a 
aquells nens i nenes que es quedin a dinar. 
Són 10 quotes i el preu és proporcional al 
nombre de dies lectius de cada mes. 

• Quota de material i socialització: A Edu-
cació infantil (P3 a P5) es cobren 3 quotes 
de 26 euros (octubre, febrer i juliol) en 
concepte de fotocòpies, material escolar 
i quaderns que fan servir a l’aula i que, 
comprats a l’engròs, surten més barats. 
A primària (1r a 6è) les quotes són de 53 
euros i es cobren en concepte de foto-
còpies, socialització dels llibres de text i 
compra a l’engròs de material escolar. 

• Extraescolars: Només per a aquells nens i 
nenes que realitzin alguna activitat extra-
escolar organitzada per l’AMPA.

Pagaments i altres temes econòmics

Pagaments que cobra l’Escola
• Sortides i convivències de l’Escola: Són 

les sortides durant el curs i dins l’horari 
escolar que es fan amb els i les mestres 
de l’Escola (teatre, museus, excursi-
ons...), com també les colònies a partir 
de P4. Les cobra l’Escola directament 
en 3 pagaments (a l’octubre, desembre 
i març). Abans de cobrar aquestes quo-
tes, l’Escola informarà per correu elec-
trònic i també en paper a principis de 
curs de l’import i el calendari de paga-
ments.

QuINES OPCIONS TINC PEr FEr ElS 
PAGAMENTS (dOMICIlIACIó, ETC.)

Els pagaments a l’AMPA es poden domici-
liar, es poden anar a pagar directament al 
banc i també es poden pagar a la Secretaria 
de l’AMPA. 

Els pagaments a l’Escola es poden domici-
liar, es poden anar a pagar directament al 
banc i també es poden pagar a la Secretaria 
de l’Escola. 

Què SóN ElS AjuTS dE MENjAdOr?

Què són: ajuts concedits pel Consorci 
d’Educació de Barcelona, per assegurar l’ac-
cés al servei de menjador dels nens i nenes. 
Per a qui: s’adreça a famílies amb ingressos 
baixos.
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Quantitat de l’ajut: depenent dels ingres-
sos de cada família, l’ajuda podrà ser de 
3,00€ o 6,00€ al dia. 
Quan es demana: L’Escola informarà per 
correu electrònic de l’obertura de la con-
vocatòria i del termini per presentar la 
sol•licitud. Cada curs s’obren dos terminis 
per a la presentació de les sol•licituds, que 
acostumen a ser a principis de juny i a prin-
cipis de setembre.
Com es demana: caldrà omplir la 
sol•licitud, aportar la documentació re-
querida i presentar-ho tot a la Secretaria 
de l’Escola. 
Com es rep l’ajuda: La concessió d’aques-
tes ajudes suposarà una rebaixa directa de 
la quota que cobrarà l’AMPA en concepte 
de menjador, en cap cas el Consorci ingres-
sarà els diners directament a les famílies 
beneficiàries.

Què éS El FONS SOlIdArI dE l’AMPA?

Què és: fons econòmic que surt del pressu-
post de l’AMPA amb l’objectiu d’assegurar 
que tot l’alumnat del Pau Casals pugui ac-
cedir a les activitats educatives. 
Per a qui: famílies que tenen problemes 
per fer front a les despeses d’escolarització 
dels seus fills i filles.
Es pot demanar ajut per: les sortides i con-
vivències de l’Escola, les despeses de foto-
còpies, les despeses de quotes de l’AMPA i 
la quota de novembre de socialització dels 
llibres.

NO es pot demanar ajut per: servei de men-
jador (atès que ja hi ha les beques del Con-
sorci d’Educació).
Quantitat de l’ajut: es valorarà cas per cas, 
però en qualsevol cas no cobrirà més del 
80% de la despesa.
Quan es demana: a principis de curs (octu-
bre-novembre). L’AMPA informa per correu 
electrònic de l’obertura de la convocatòria 
i del termini per presentar la sol•licitud. En 
cas que durant el curs canviï la situació eco-
nòmica d’alguna família, caldrà posar-se en 
contacte amb la Secretaria de l’AMPA per 
valorar la concessió de l’ajut.
Com es demana: caldrà omplir la sol•licitud, 
facilitar la documentació justificativa de la 
necessitat i presentar-ho tot a la Secretaria 
de l’AMPA.
Altres dades: la seva assignació és confi-
dencial.

A QuI EM PuC dIrIGIr SI NO ENTENC 
ElS rEbuTS dE l’AMPA

A la Mònica Gatell, Secretària de l’AMPA, o 
al correu electrònic 

ampapaucasalsgracia@gmail.com
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Festes i activitats per a mares i pares

FESTES QuE CElEbrEM A l’ESCOlA

Al llarg de l’any se celebren diverses fes-
tes, tant organitzades per l’escola com 
per un grup de dinamització (Comissió de 
Festes) amb el qual tradicionalment han 
estat involucrats els delegats i delegades. 
Les festes són un molt bon moment per 
relacionar-nos com a membres de la co-
munitat escolar. Us animem a tots/es a 
implicar-vos en el procés d’organització 
d’aquests actes. Les celebracions es no-
tifiquen per correu electrònic i al Notes 
tan bon punt s’acosta la data de la festa. 
És molt important que, en la mesura del 
possible, tots hi participem i hi puguem 
col•laborar per gaudir-ne junts/es i fer-les 
nostres.

Festes que promou l’escola:

Aquestes festes s’acostumen a celebrar al 
pati de grans de l’escola (entrada pel car-
rer Legalitat), normalment els divendres a 
la tarda en acabar l’horari lectiu.

• Festa de la Castanyada: En aquesta festa 
els pares i mares ens unim als petits per  
compartir castanyes torrades i cançons. 

• Santa Cecília: La festa de la música la 
celebren els nens exclusivament en ho-
rari lectiu. Canten cançons i toquen ins-
truments durant tota la setmana a partir 
dels projectes educatius del centre.

• Nadal: L’escola organitza uns concerts 
nadalencs. S’organitzen els horaris per 
classes i, durant un matí abans de les va-
cances, els pares i mares podem veure els 
nostres fills/es cantant nadales. Els con-
certs se celebren al gimnàs de l’escola.

• Carnaval: El Carnestoltes ens enviarà ins-
truccions perquè durant tota la setmana 
els nostres fills/es arribin a l’escola un dia 
amb un barret, un altre amb pijama, l’al-
tre amb la cara pintada… El divendres a 
la tarda pares i mares estem convidats a 
acomiadar el Carnestoltes fins l’any vi-
nent. Cada classe prepara música i dan-
ses.
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• Sant Jordi: Els nens i nenes presenten les 
seves creacions literàries als Jocs Florals 
que organitza l’escola. D’entre totes, se 
n’escullen les guanyadores, que després 
es llegeixen davant de tota l’escola. Els 
pares i mares poden assistir a aquest 
acte, que s’organitza per cicles. A més, 
al llarg de tota la setmana, avis i àvies 
voluntàries fan de conta-contes a les 
classes dels seus néts i nétes.

Festes que promou l’AMPA

La Comissió de Festes de l’AMPA organitza 
una sèrie d’actes festius que tenen com a 
objectiu cohesionar la comunitat escolar i 
crear i reforçar vincles des d’una perspec-
tiva participativa, lúdica, cultural i educa-
tiva. Aquestes celebracions se solen dur a 
terme al pati de grans de l’escola (entrant 
pel carrer Legalitat), o a altres espais com 
el gimnàs. Tant la quantitat de festes com 
el seu format i programa poden variar en 
funció dels recursos i les inquietuds del 
moment. Durant els últims anys, tradicio-
nalment s’han celebrat:  

• Festa de Benvinguda: se celebra a prin-
cipis de curs, un divendres a la tarda des-
prés de les classes. L’objectiu de la festa és 
donar la benvinguda a totes les famílies, 
i molt particularment a les noves, tant les 
d’EI-3 com les que entren a nivells supe-
riors. La xocolata desfeta i els melindros 
han esdevingut un clàssic d’aquest esde-
veniment. 

• Festa de Nadal: Acomiadem el primer 
trimestre de curs abans de les festes de 
Nadal. Se solen oferir tallers per als nens/
es i espais de joc. També s’organitza una 
fira de joguines de segona mà (que es 
recullen entre les pròpies famílies) a preu 
simbòlic.

• Festa Major: Aquesta festa se celebra 
pels volts de les vacances de Setmana 
Santa. Solen organitzar-se tallers i, apro-
fitant que cau per les rodalies de Sant 
Jordi, se celebra una marató de lectura 
i es venen llibres, música i pel•lícules de 
segona mà (que es recullen entre les prò-
pies famílies) a preu simbòlic. En funció 
de l’any, hi podem trobar un cercavila 
que surt de l’escola, una botifarrada, un 
arrosada, curses....

• Festa de final de curs: En aquesta festa 
ens acomiadem del curs escolar abans 
que comencin les vacances d’estiu. Entre 
tots s’organitza l’espai del pati en funció 
dels actes que s’hagin previst. Els últims 
anys, per exemple, s’ha organitzat un so-
par de carmanyola en què cada família 
porta el seu menjar per compartir. També 
sol celebrar-se algun acte simbòlic de co-
miat dels alumnes de 6è.

A l’escola assaja el grup musical The ma-
ma’s and the papa’s, integrat per pares 
i mares d’alumnes i exalumnes, que sol 
amenitzar els actes festius. 
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A les festes, a banda de les fires de segona 
mà, també s’organitzen rifes i sortejos per 
recaptar fons. 

Tots els diners que es recullen durant 
aquestes festes es destinen al fons solida-
ri de l’AMPA (vegeu-ne l’apartat correspo-
nent).

ACTIvITATS PEr A PArES I MArES 

Els pares i mares de l’escola també ens cui-
dem, fem exercici i ens divertim! Aprofitant 
les instal•lacions que ens cedeix l’escola, a 
partir de les 20.00 20.30 h del vespre, i pràc-
ticament cada dia de la setmana, tenim ac-
cés a diverses activitats a les que us podeu 
apuntar si hi esteu interessats/des. Aques-
tes poden variar d’any en any segons la ini-
ciativa i la demanda. Som nosaltres matei-
xos, pares si mares, que en podem proposar 
de noves i promoure-les perquè es duguin 
a terme. 
Aquest curs podrem gaudir de:
- Futbol de mares 
- Futbol de pares
- Zumba i pilates
- Bàsquet mixt 
- The mama’s and the papa’s

Totes aquestes activitats són obertes i gra-
tuïtes per a tothom, a excepció de Zumba, 
que té un cost per pagar al professor i un 
número de places limitades, atesa la capa-
citat del gimnàs. És per això que cal consul-
tar la disponibilitat de places. Per més infor-
mació, poseu-vos en contacte amb 

ampapaucasalsgracias@gmail.com 



Bateguem junts!


