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En aquest primer informatiu hi trobareu tota la informació de la que disposem
sobre l’inici de curs i normativa general. Al setembre us en donarem un altre que completarà
aquest. És molt important que el tingueu a mà durant tot el curs. Les butlletes estan
adreçades al tutor/a o a l’AMPA i tenen data de lliurament, tingueu-ho en compte i intenteu
presentar-ho dins del termini i al destinatari corresponent.

Les butlletes adreçades a l’AMPA és preferible que les ompliu via internet mitjançant la seva
web http://ampaestelmolins.cat (menys la renúncia del pícnic que es lliurarà en full)
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1. CALENDARI ESCOLAR
Les classes començaran el dilluns 12 de setembre de 2016 i s’acabaran el dimecres 21 de juny de
2017.
VACANCES DE NADAL
Del dia 23 de desembre de 2016 fins al diumenge 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
VACANCES DE SETMANA SANTA
Del dia 8 al 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS
Diumenge
Dijous
Dimecres
Dimarts
Dimarts
Dijous
Dilluns
Dilluns

11
29
12
1
6
8
1
5

Setembre
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Desembre
Maig
Juny

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017

Festa Nacional
Festa Major de Sant Miquel
Dia de la Hispanitat
Tots Sants
Dia de la Constitució
Dia de la Immaculada Concepció
Festa del Treball
Segona Pasqua

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
El Consell Escolar, a proposta del Consell Escolar Municipal, ha aprovat com a festes de lliure disposició
els dies següents:
Dilluns
31 Octubre
2016
Divendres
9 Desembre
2016
Dilluns
27 Febrer
2017
DIES DE JORNADA CONTINUADA
Dijous
22 de desembre de 2016 (servei menjador fins 15:00h)
Del dilluns 5 de juny al dimecres 21 de juny de 2017 (servei menjador fins 15:30h)
FESTES DINS DE L’ESCOLA
Concert de Nadal
Teatre 5è i 6è
Festa Final de curs

Juny 2016

Dimecres,
Dimecres,
Dissabte,

22 de desembre de 2016 (15:15h)
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2. HORARIS CURS 2016-2017
2.1. Horari Curs 2016-2017


L’horari escolar per al curs vinent serà el següent:
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
matí
tarda

9h a 12:30h
15h a 16:30h

2.2. Horari Jornada Continuada (Juny)
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
matí

9h a 13h

Menjador durant la jornada continuada: Sortida 15:30h (juny)

2.3. Horari Servei d’Acollida (AMPA)
HORARI MATINAL
7:45 a 9:00
HORARI TARDA (si hi ha demanda)
16:30 a

17:30

3. ASPECTES NORMATIUS A TENIR PRESENTS
3.1. Horari d’Entrada i de Sortida de l’Escola


Tots els alumnes de l’escola entraran i sortiran pel carrer Sant Joan.



La porta estarà oberta entre tres i cinc minuts abans de l'inici de les classes, moment en que es
tancarà. Un cop tancades les portes, s'haurà de justificar el retard. Si les classes ja han
començat, els nens i nenes de Primària que arribin tard no podran entrar a la primera sessió. Us
preguem la màxima puntualitat, tant a l’hora d’entrada com a la de sortida. Els hàbits són
bàsics, i la puntualitat n’és un. El fet que amb els més petits tinguem una certa flexibilitat no
justifica arribar tard per sistema.



Els alumnes d’Infantil i els de CI de Primària no sortiran de l’escola sinó és acompanyats d’un
familiar o persona responsable. A partir de 3r de Primària els alumnes sortiran sols. Si per algun
motiu extraordinari s’ha d’arribar més tard a buscar-los cal informar al centre.




Si un/a nen/a surt de l’escola ja no pot tornar a entrar. Per això cal insistir que han de recordar
d’agafar tot el que necessitin abans de marxar del centre.
Recordeu que des de l’escola es recomana, sempre i quan sigui possible, venir a peu.



Si algun/a alumne/a ha d’anar al metge en hores d’escola, cal que ho notifiqueu per escrit.

Juny 2016

núm. 4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Escola Estel

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 1
www.estelmolins.com

Curs 2016-2017



Els pares i mares d'Educació Infantil, especialment els de P-3 podran acompanyar els/les
seus/es fills/es a l'aula durant el període d'acollida establert. Després, els demanem que no
romanguin a l'interior de l'escola un cop s'hagin acomiadat dels seus/es fills/es.



Els pares, mares o tutors/es no poden entrar sense anar acompanyats a la zona d'aules, tant
d'Educació Infantil com de Primària.

3.2. Absències


Cal que justifiqueu les absències dels vostres fills/es per escrit o per telèfon.



Si algun nen/a ha de marxar del centre abans d'hora, o entrar més tard, cal que porti una nota
dels pares o tutors justificant-ho, o si no fos possible per escrit, notificar-ho per telèfon.

3.3. Malalties i Medicació


Cal que aviseu el centre quan el vostre fill/a no assisteixi a classe per malaltia.



Si es tracta d'una malaltia llarga, els mestres i els pares ja es posaran d'acord per establir quines
feines poden fer.



L’escola no pot administrar cap tipus de medicament als alumnes.
Les instruccions de curs el Departament d’Ensenyament ens diu el següent:
“Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una
recepta o informe del metge o metgessa on constin el nom de l’alumne/a, la pauta i, el nom
del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un
escrit on es demani i autoritzi el personal del centre educatiu que administri al fill o filla la
medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu”.
Així doncs, us preguem que us atingueu a la normativa vigent. En cas de malaltia crònica,
poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de facilitar els tràmits.
Podeu omplir la butlleta o bé descarregar-la de la pàgina web.
(descarregar butlleta de la pàgina web)



En cas d’accident, avisarem la família immediatament, tot i que podem traslladar el nen o la
nena al CAP per guanyar temps però, atès que no podem prendre cap decisió, la presència dels
pares és imprescindible. En tot cas, es valorarà sempre la urgència del cas, donat que l’escola
tampoc no està autoritzada, en principi, a traslladar els alumnes sense autorització expressa.

3.4. Horari d’Atenció a Pares i Mares


L’equip directiu està a la vostra disposició per qualsevol consulta, informació i/o suggeriment.
Fóra convenient que truquéssiu abans de venir per trobar el moment adient i poder atendre-us
amb tranquil·litat.



L’horari d’entrevistes personals amb els/les tutors/es serà els dimecres a de 12:30 a 13:30
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Per concertar una entrevista amb la coordinadora o els monitors de menjador s’haurà de
trucar de 9:00h a 10:00h (horari d’atenció de la coordinadora) i aquesta tindrà lloc de 12:00h a
12:30h.

3.5. Vestuari i Material
3.5.1. Bata


Cal que tots els alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial d'Educació Primària portin bata. En el
cas dels nens i nenes d'Educació Infantil recomanem que els punys de les bates vagin amb
gomes i amb botons al davant.



Tots els alumnes de l'escola han de portar una bata de pintura: pot ser una camisa vella
aprofitada o una bata gran cordada al darrere o amb goma al coll i amb goma als punys.

3.5.2. Roba


Totes les peces i estris, així com les bates i la roba d'abric, han d'anar marcats amb el nom de
cada nen/a. Les peces de roba han de portar una beta per penjar.



Els nens i nenes d'Educació Infantil, cal que vagin amb roba còmoda i que faciliti la seva
autonomia , així com també calçat que sigui ràpid i fàcil de treure i posar.

3.5.3. Gimnàs


Els/les alumnes de Primària , han de portar unes sabatilles (tipus: Victoria, Stadium,...) dins
d'una bossa de roba amb una beta amb el nom. Tingueu la precaució de no comprar les
sabatilles massa justes: a molts, cap a final de curs, ja no els entren. Aquestes sabatilles es
guardaran durant tot el curs a la classe i les farem servir els dies que entrem al gimnàs de
l’escola.



Els alumnes de Primària han de venir amb el calçat i la roba adequada per a realitzar les
activitats dins la classe d’Educació Física: sabatilles d’esport que es puguin lligar bé (no es
poden dur sandàlies ni sabatilles d’esport que no assegurin que el peu queda ben subjecte),
samarreta de màniga curta, suadora, i pantalons de xandall.

3.5.4. Estoig i carpeta de gomes




Tots els nens/es de Primària (excepte 1r), han de portar un plumier o bossa petita per a
guardar els estris d'escriure que donarem a l'escola. En qualsevol cas, agrairem que els estoigs
siguin de materials que no facin soroll en caure.
També han de portar una carpeta de gomes. A 5è i 6è els alumnes hauran de portar una
carpeta amb separadors.

3.6. Privacitat de Dades


Segons instruccions del Departament d’Ensenyament, l’escola no està autoritzada a donar
dades de les famílies. En cap cas l’escola proporcionarà llistats amb adreces, telèfons i altres
informacions.

3.7. Autorització d’Ús d’Imatges dels Alumnes
(cal omplir butlleta núm.1)
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Us adjuntem un full on ens heu d’autoritzar o no, a que el vostre fill/a aparegui en fotografies
corresponents a activitats escolars, lectives i complementàries extraescolars organitzades pel
centre docent.

3.8. Canvis de Domicili, Telèfon o E-Mail
Les famílies que canviïn de domicili, número de telèfon o
e-mail, cal que ho comuniquin al
centre el més aviat possible. És molt important que es pugui localitzar algú de la família en cas
de necessitat.



3.9. Ús de Telèfons Mòbils


L’ús de telèfons mòbils està prohibit a l’escola, ni tan sols a l’hora del pati. Els nens i nenes
que en tinguin i en duguin l’hauran de tenir apagat i guardat. El centre es reserva el dret de
confiscar-los si se’n fa ús i es retornaran només als pares i mares quan els vinguin a buscar
personalment.

3.10. Llaminadures i Festes


Recordem que a l'escola no es poden menjar xiclets, pipes, ni d'altres llaminadures. D'altra
banda i de cara a col·laborar en aspectes d'educació per la salut, us recomanem que no porteu
bosses de llaminadures per obsequiar els companys .



En les celebracions d'aniversari és preferible portar una caixa de galetes per compartir.



Les celebracions particulars d'aniversari o sants, s'han d'organitzar al marge de l'escola.

4. PISCINA
4.1. Horari i Calendari
CURS

DATES

DIA

HORARI

ACOMPANYANTS

P3

de gener a maig

dijous

10:00h a 11:00h

tutora, monitores i paresmares

P4 i P5

d’octubre a maig

dijous

9:00h a 10:00h

tutora, monitores i paresmares

1r i 2n

d’octubre a maig

dimarts

15:30h a 16:20h

tutora i pares-mares

CM i CS
activitat
extraescolar

d’octubre a maig

divendres

12:50 a 13:40h

monitors/es menjador

4.2. Assistència a la Piscina


L'assistència a la piscina serà voluntària fora de l'horari lectiu. Amb tot, des de l'escola
recomanem que els nens i nenes d'aquests cursos no deixin la natació fins que no en tinguin un
domini suficient. Recordem que la natació és un dels esports més complerts.



Tots els nens i nenes d'Educació Infantil i de Cicle Inicial de Primària que no poden anar a la
piscina han de portat un certificat mèdic que ho justifiqui. Si no hi poden anar un dia
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esporàdic, caldrà portar una nota escrita dels pares per lliurar-la al/la tutor/a. Aquesta darrera
norma també és vàlida pels alumnes dels cicles mitjà i superior.


Segons que ens fa saber el Club Natació, si un/a alumne aporta un certificat mèdic un cop
iniciat el curset, caldrà que el presenti a les oficines del Club, que estudiarà el cas i decidirà si és
pertinent o no el reintegrament dels diners. L’escola no podrà retornar els diners del
monitoratge perquè aquest preu s’ha repartit entre tot el grup i això augmentaria el cost de
tots els altres alumnes.

4.3. Vestuari


Caldria que els nens/es portessin la següent indumentària:
- banyador
- xancletes
- tovallola o barnús
- casquet de bany: posar-li pólvores de talc
- les nenes que portin el cabell llarg seria convenient que vinguessin amb cua per poder
posar millor el casquet
- gorro per sortir de la piscina (en època de fred)

4.4. Acompanyants de Piscina
(cal omplir butlleta núm.3 ó núm.4)



Hi ha dues monitores que acompanyen els alumnes d’Educació Infantil durant tot el curs.



Necessitem l’ajut de pares, mares, avis i àvies a l’hora d’ajudar a despullar-se i vestir-se,
eixugar cabells... sempre falten mans. Per això us demanem, que sempre i quan sigui possible
us animeu a fer d’acompanyants de piscina tant per Educació Infantil com per a Cicle Inicial.
Us agraïm la col·laboració.

4.5. Organització Piscina Educació Infantil


Els dies de piscina que plogui molt, els nens i nenes de P3 no hi assistiran.



Els alumnes de P4 i P5 que vagin a la piscina hauran d’anar directament al Club Natació els
dijous a les 9h. La resta d’alumnes cal que vingui a l’escola.



Els alumnes de P4 i P5 que vinguin a acollida seran acompanyats per un monitor des de l’escola
fins la piscina.



Les persones que acompanyin a la piscina han de tenir present que han d’ajudar tots els nens i
nenes que ho necessitin i no només el/la seu/seva.

4.6. Organització i Cost Piscina Cicle Inicial
 El cost de la piscina d’aquest curs serà entre 18,00€ l’any per alumne. El Club Natació Molins de
Rei i l’Ajuntament del municipi es fan càrrec de la resta del pressupost anual.



Tots els alumnes de 1r i 2n, tant si es banyen com si no, sortiran de l’escola els dimarts a les
15h, acompanyats de les tutores i de les mares i pares voluntaris.
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Per ajudar a l’autonomia dels alumnes de 1r, a partir del 2n trimestre els voluntaris no cal que
entrin al vestidor (durant el 1r trimestre només dos voluntaris), sempre i quan no hi hagi un cas
especial.



Per a les famílies que tenen alumnes a Ed. Infantil, s’obriran les portes els dimarts a la tarda a
les 16:20h perquè tinguin temps a recollir els fill/es a l’escola i després a la piscina.

4.7. Piscina Cicle Mitjà i Superior
(extraescolar-AMPA) (veure apartat 12. Activitats extraescolars)



Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior que vulguin apuntar-se cal que omplin la butlleta ja que és
una activitat en horari extraescolar.



Un cop inscrits en aquesta activitat extraescolar, i si no és per una causa extrema i molt
justificada, no es podran donar de baixa ja que els diners els avança l’AMPA i d’aquesta
manera tots els alumnes es beneficien d’un descompte.

4.8. Famílies Nombroses
 Les famílies nombroses gaudeixen d’un descompte per l’activitat de natació escolar per a la
piscina d’Educació Infantil i Cicle Mitjà i Superior . Cal presentar el carnet de família nombrosa
i el certificat de convivència a l’escola.
- Educació Infantil: presentar documentació a l’escola.
- Cicle Mitjà i Superior: presentar documentació a l’Ampa.

5. SORTIDES I COLÒNIES
Totes les activitats que es fan fora de l’escola, sortides i colònies, han estat informades al Consell
Escolar.

5.1. Sortides
5.1.1. Autorització sortides
(cal omplir butlleta núm.2)



Cal omplir la butlleta d’autorització de totes les sortides que es realitzin durant el curs escolar
perquè sense ella el centre no es pot fer responsable de l’alumne fora del recinte escolar.

5.1.2. Pagaments sortides



Els pagaments de les sortides es fan en un sol pagament entre el 10 i el 15 del mes marcat al
començament dels tres diferents trimestres del curs (veure apartat 10. Economia).



Si algun alumne no ve de sortida només se li podrà retornar la part de l’entrada individual, però
no la part del transport o monitoratge perquè aquest preu s’ha de repartir entre tot el grup i
això augmentaria el cost de tots els altres alumnes.
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5.2. Colònies
5.2.1. Calendari de colònies
Educació Primària
Educació Infantil

CI
CM
CS
P4 i P5

19, 20 i 21 d’octubre 2016
19, 20 i 21 d’octubre 2016 (pendents de confirmació)
19, 20 i 21 d’octubre 2016
23 i 24 de març de 2017

5.2.2. Autorització de colònies



La butlleta d’autorització de colònies es lliurarà en les dates pròximes a la realització de
l’activitat.

5.2.3. Pagament de colònies





Els pagaments de les colònies d’Educació Infantil es fan en dos terminis (juliol i abril) (veure
apartat 10. Economia).
Els pagaments de les colònies d’Educació Primària es fan en tres terminis (juliol, octubre i
gener) (veure apartat 10. Economia)
Si algun alumne no ve de colònies se li retornaran els diners en la seva totalitat.

6. MATERIAL
6.1. Material que es lliura als alumnes
MATERIAL INDIVIDUALITZAT
MATERIAL SOCIALITZAT
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMER DE PRIMÀRIA
Tot el material és socialitzat
SEGON DE PRIMÀRIA
Llapis
Maquineta
Goma
Llapis de colors
Retoladors
CICLE MITJÀ
Llapis
Regle de 30cm
Maquineta (3r i 5è)
Goma
Caixa de 12 retoladors
Llapis de colors
Bolígraf blau
Bolígraf vermell
Regle de 15cm (3r i 5è)
CICLE SUPERIOR
Llapis
Regle de 30cm
Maquineta (3r i 5è)
Escaire, semicercle i compàs
Goma
Caixa de 12 retoladors
Llapis de colors
Bolígraf blau
Bolígraf vermell
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7. EDUCACIÓ INFANTIL: P3
7.1. Trobada amb la Tutora de P3


El divendres 9 de setembre, de 11:30h. a 13:00h., convoquem pares, mares, nens i nenes a
conèixer la tutora i la classe. Dins d’aquesta franja, podeu passar quan us vagi més bé. Serà una
primera trobada informal.



Es recollirà el primer full d’entrevista i es regalarà una graella amb les fotos dels nous
companys.



Més endavant, al llarg del primer mes de classe, la mestra us convocarà per una entrevista
personal.

8. ECONOMIA


La Comissió Econòmica del Consell Escolar i el mateix Consell han donat el vist-i-plau al balanç
de l’any 2015 i al pressupost pel 2016. La quota de material pel proper curs serà de 60,00 €.



Degut a l’eliminació pressupostària del Departament d’Ensenyament per a la socialització dels
llibres de text, i per tal de poder continuar garantint un estalvi important per a les famílies en
la compra dels mateixos, s’inclou una quota de 10€ anuals per alumne/a.



Tanmateix, el centre elabora diversos materials educatius propis (dossiers, làmines...) en
substitució de quadernets i/o llibres de text. Per poder garantir la impressió dels mateixos, hem
afegit una quota de 15 € anuals per alumne/a.



Adjuntem, també, la proposta de quotes pel curs 2016-2017 i la seva distribució per mesos.
Recordem que aquestes quotes han estat aprovades pel Consell Escolar de Centre.

JULIOL
Material: 60,00€
Llibres soc. i material propi:
25,00€

P3

Material: 60,00€
Llibres soc. i material propi:
25,00€
1r pagament colònies:
40,00 €

P4-P5

Material: 60,00€
Llibres soc. i material propi:
25,00€
1r pagament colònies:
40,00 €

1r – 2n

Material: 60,00€
Llibres soc. i material propi:
25,00€
1r pagament colònies:
40,00 €

3r – 4t
5è – 6è



PROPOSTA DE PAGAMENTS
OCTUBRE

GENER

Sortides 1r trimestre

Sortides 2n trimestre

Piscina 1r pagament

Piscina 2n pagament

Sortides 1r trimestre
Piscina 1r pagament

ABRIL

Sortides 3r trimestre

Sortides 2n trimestre
Piscina 2n pagament

Sortides 3r trimestre
Colònies 2n pagam.

Sortides 2n trimestre
Colònies 3r pagam.

Sortides 3r trimestre

Sortides 2n trimestre
Colònies 3r pagam.

Sortides 3r trimestre

Sortides 1r trimestre
Piscina (pagam únic)
Colònies 2n pagam.

Sortides 1r trimestre
Colònies 2n pagam.

El cobrament de les quotes es farà mitjançant rebut bancari entre el 10 i el 15 dels mesos
proposats a la taula anterior.
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Els rebuts domiciliats que siguin retornats pel banc tindran un càrrec de 4€ per cobrir les
comissions bancàries corresponents a la devolució.
En cas que la devolució sigui previsible es preferible que ens ho comuniqueu abans del dia 5 del
mes corresponent per tal que pugeu fer el pagament en efectiu.



Si haguéssiu de canviar el vostre número de compte o tinguéssiu algun problema relacionat
amb l’economia, no dubteu en fer-nos-ho saber.

9. LLIBRES DE TEXT


Us adjuntem la llista dels llibres que demanem pel curs 2016-2017. Si ho voleu, l'AMPA us
ofereix la possibilitat de comprar-los. Si feu aquesta opció, cal que vingueu amb la llista i
comproveu el que necessiteu abans de comprar.



Per beneficiar-se del descompte s’ha de ser soci de l’AMPA i està al corrent dels pagaments
gestionats per l’AMPA.



A educació Primària, la major part dels llibres de text, diccionaris i atles estan socialitzats.



No folreu ni poseu el nom als llibres fins que no els hagi vist el/la tutor/a, el primer dia de
classe.
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10. AMPA – Associació de Mares i Pares de l’Escola Estel
@: ampa@ampaestelmolins.cat

web: http://www.ampaestelmolins.cat

L’Associació de Mares i Pares (AMPA), de l’Escola Estel de Molins de Rei, la formem totes les mares i
pares que tenim als postres fills i filles matriculats al centre.
COM FUNCIONEM:
L’AMPA està representada per una Junta Directiva (aquest curs formada per 7 membres) sempre viva i
canviant, formada per mares i pares voluntaris que assumeixen un compromís actiu amb l’Escola. Per tal
d'assegurar la rotació, els membres de la Junta Directiva només poden estar-hi durant tres anys. Les
reunions de la Junta són cada 3 setmanes i a més a més dels membres de la Junta hi poden assistir tots
els socis que ho vulguin. En aquestes reunions s'aborden les qüestions per gestionar tota l'activitat de
l'AMPA.
El màxim òrgan de l'AMPA és l'Assemblea General de mares i pares, que es tracta d'una reunió general
de socis convocada una vegada ja ha començat el curs. En la reunió s'informa de l'estat de comptes, de
les diferents activitats a realitzar durant el curs, s'aprova el nou pressupost, i és constitueix la nova
junta. Al ser la reunió en la que assisteixen totes les mares i pares, és un moment també per poder
parlar de les diferents inquietuds que ens preocupen.
Els socis de l’AMPA estem representats a l’Escola, al Consell Escolar del Centre i al Consell Escolar
Municipal.

Durant l’últim curs també s’han creat diverses comissions que porten a terme diferents tasques:
• Comissió de bricolatge
• Comissió de la revista
• Comissió de festes
• Comissió xarxa interampes
L'AMPA també disposa d'una Borsa de Voluntaris que inclou aquelles mares o pares que s'ofereixen, o
són requerits, per col·laborar esporàdicament en alguna activitat que precisa un esforç o coneixement
complementari, i amb col·laboradors diversos... I esperem poder ampliar la llista a d’altres propostes.
Volem un AMPA oberta i participativa per a totes les famílies.
QUE FEM:
L’AMPA gestiona una sèrie de serveis i actuacions. El principal servei de gestió es el Menjador, el qual en
fan ús diari una mitja de 160 alumnes (7/8 de cada 10) i inclou tant els serveis de menjars com la gestió
del temps del migdia. Altres serveis són l’Acollida al matí i Activitats Extraescolars.
Cada any fixem unes actuacions prioritàries a realitzar amb l’escola per ajudar o recolzar activitats i
propostes que puguin sorgir del claustre, equip directiu o de pares i mares de l’escola. Aquestes són les
activitats principals:
•
•
•
•

Cada gener arriben els Reis gràcies a la quota de l’AMPA que serveix per comprar material educatiu
per les aules, pissarres electròniques, colors, compassos, boles del món....
Facilitar a les famílies la compra dels llibres de text a la mateixa escola, amb un descompte per els
socis.
Comprar llibres per a la biblioteca de l‘escola (Sant Jordi).
Gestionar el servei extraescolar de piscina, al migdia, dirigit als alumnes des de 3r a 6è. Gestionar la
resta d’extraescolars que es realitzen a l’escola: cric, dansa, teatre, anglès...
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Col·laborar en la reposició/socialització dels llibres de text col·lectius.
Organitzar una jornada de “bricolatge” a l’escola conjuntament amb la direcció, on intentem suplir
algunes deficiències.
Realitzar una o dues conferències, durant el curs, adreçades a les famílies de l’escola sobre temes
d’interès relacionats amb l’educació dels nostres fills i filles.

Per ser soci de l’AMPA, només cal tenir els vostres fills matriculats al centre i pagar una quota anual de
44,00€ per família, donant dret a utilitzar tots els serveis que oferim.
Insistim en la importància de fer-se soci de l’AMPA, ja que tots els nens de l’escola es beneficien del
material comprat per l’AMPA.
D’altra banda els no socis tenen un recàrrec del 15% en tots els serveis gestionats per l’AMPA.
Per donar-se d’alta com a soci, cal que us doneu d’alta a través de la web de l’AMPA
http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, marcant l’opció:
o

Família sòcia de l’AMPA

En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 11 Socis de l’AMPA.

11. ACOLLIDA I MENJADOR (AMPA)




Els serveis d’acollida i menjador els continua oferint l’empresa ZIGA ZAGA.
- Telèfon: 934 744 950
- E-mail: zigazaga@ziga-zaga.com
És especialment important que les inscripcions les feu durant el mes de Juny, atès que durant el
Juliol hem de tancar els contractes amb el servei de monitoratge.

11.1. Acollida


Per a que un nen es consideri fix haurà d’utilitzar el servei de dilluns a divendres durant tot el
mes.

11.1.1. Servei fix d’acollida al matí


El servei d’acollida del matí es presenta en dues modalitats:
-

Modalitat completa: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 7:45 a 9:00 del matí i hi
pot esmorzar

-

Modalitat reduïda: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 8:30 a 9:00 del matí,
però ja no hi pot esmorzar



Per donar d’alta un nen/a al servei d’acollida al matí, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o
o

Acollida al matí (7:45 – 9:00) i Fixe
Acollida al matí reduïda (8:30 – 9:00) i Fixe

En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 5 Acollida.


El servei fix d’acollida el cobrarà directament l’empresa que la gestiona: ZIGA ZAGA.
El cobrament d’aquest servei es farà efectiu per domiciliació bancària el dia 5 de cada mes en
curs.
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Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, ZIGA ZAGA es reserva el dret d’admissió dels
usuaris al servei.



Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un e-mail a ampa@ampaestelmolins.cat



Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de
baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.



Preus per al curs 2016-2017:
Acollida al mati (7:45 – 9:00)
Descompte aplicable a germans utilitzant
Acollida al matí (7:45 – 9:00)
Acollida al matí reduïda (8:30 – 9:00)

38 euros/mes
40%
18 euros/mes

11.1.2. Servei fix d’acollida a la tarda


Per donar d’alta un nen/a al servei d’acollida a la tarda, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Acollida a la tarda (16:30 – 17:30) i Fixe
En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 5 Acollida.



Preu per al curs 2015-2016: 36 euros/mes.



Per poder oferir el servei d’acollida de tarda, hi ha d’haver un mínim de 8 alumnes fixes durant
tot el curs i de dilluns a divendres.

11.1.3. Servei esporàdic d’acollida


Per donar d’alta un nen/a al servei d’acollida esporàdica, cal que l’inscriviu a través de la web
de l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o
o
o



Acollida al matí (7:45 – 9:00) i Esporàdic
Acollida al matí reduïda (8:30 – 9:00) i Esporàdic
Acollida a la tarda (16:30 – 17:30) i Esporàdic

Preu per al curs 2016-2017:
Acollida al mati (7:45 – 9:00)
Acollida al matí reduïda (8:30 – 9:00)
Acollida a la tarda (16:30 – 17:30)



3 euros/dia
3 euros/dia
3 euros/dia

Es continua el sistema de tiquets, per a que un nen/a pugui fer ús del servei d’acollida
esporàdicament, caldrà fer amb antelació, un ingrés al compte número de la Caixa:
ES05

2100

0456

4602

0009

3320



La coordinadora de menjador bescanviarà a l’escola el resguard de l’ingrés per un tiquet vàlid
per aquest servei.



També se li pot fer el pagament en efectiu a la coordinadora de menjador.
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11.1.4. Normativa pel servei d’acollida matí


Els alumnes que arribin entre les 7:45h i les 8:30h podran esmorzar a l’escola.
El servei proporcionarà només la llet, però la resta d’aliments (cereals, entrepans, pot de
xocolata en pols...) l’haurà de portar la família. Cal posar el nom de l’alumne i el curs a la capsa
dels cereals o al pot de xocolata amb pols.



Una vegada hagin entrat els nens/es al menjador, els pares i mares no podran restar al
menjador.

11.1.5. Normativa pel servei d’acollida tarda


L’horari del servei és de 16:30h a 17:30h, els nens que ho desitgin podran portar el berenar de
casa i menjar-se’l durant l’acollida.



Durant l’acollida els nens podran participar en jocs proposats pels monitors o bé dedicar-se a
estudi.

11.2. Menjador
11.2.1. Servei fix de menjador


Per a que un/a nen/a es consideri fix haurà d’utilitzar el servei de dilluns a divendres durant
tot el mes. En cas d’absència justificada es retornarà a les famílies l’import corresponent al cost
del menjar (2,10 €) sempre que s’hagi avisat l’escola al matí (abans de les 9:30). Els retorns
d’aquestes absències es faran trimestralment.



Un/a nen/a pot quedar-se fix només uns dies a la setmana (de 2 a 4 dies). Aquests dies sempre
han de ser els mateixos, i si es queda algun altre dia més esporàdicament es considerarà com
esporàdic.



El servei fix d’acollida el cobrarà directament l’empresa que la gestiona: ZIGA ZAGA.
El cobrament d’aquest servei es farà efectiu per domiciliació bancària a partir del dia 5 de
cada mes en curs.



Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de menjador, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Menjador i Fixe
o Menjador i Fixe (2-4 dies) (especificar els dies en el camp d’Informació addicional)
En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 6 Menjador.



Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, ZIGA ZAGA es reserva el dret d’admissió dels
usuaris al servei.



Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un e-mail a ampa@ampaestelmolins.cat



Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de
baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.



Preus per al curs 2016-2017:
Menjador fixe (dilluns a divendres)
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6,56 euros/dia

* El preu total del menjador fixe continua igual que el curs passat en 6,35€/dia, amb la
diferència que Ziga Zaga cobrarà el rebut mensual al preu de 6,20€/dia i l’AMPA cobrarà el
manteniment del menjador en un rebut trimestral al preu de 0,15€/dia. El preu del
menjador fixe (2 a 4 dies) ja porta inclòs el manteniment.

11.2.2. Servei esporàdic de menjador


Per donar d’alta a un nen/a al servei de menjador de forma esporàdica, cal que l’inscriviu a
través de la web de l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha
de marcar l’opció desitjada:
o Menjador i Esporàdic
En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 6 Menjador.



Preu per al curs 2016-2017:
Menjador esporàdic



6,83 euros/dia

Es continua el sistema de tiquets, per a que un/a nen/a pugui fer ús del servei d’acollida
esporàdicament, caldrà fer, amb antelació, un ingrés al compte número de La Caixa:
ES05

2100

0456

4602

0009

3320



La coordinadora de menjador bescanviarà a l’escola el resguard de l’ingrés per un tiquet vàlid
per aquest servei.



També se li pot fer el pagament en efectiu a la coordinadora de menjador.

11.2.3. Normativa pel servei de menjador


Els menús s’enviaran mensualment a les famílies. També es poden consultar a la web de
l’escola:
http://www.estelmolins.com
i
a
la
web
de
l’AMPA:
http://www.ampaestelmolins.cat.



Els nens i nenes que fan ús diàriament del servei de menjador hauran de portar un justificant
si un dia no es queden a dinar a l’escola.



Cal també que, si els vostres fills/es es queden a dinar un dia esporàdic, o bé es queden
habitualment i un dia no ho fan, que ens ho comuniqueu per escrit.



Si algun/a alumne/a ha de fer règim per indisposició, cal avisar al matí, per escrit, perquè se li
pugui fer un menjar especial. Sempre i quan sigui possible cal portar nota mèdica.



El menjador es considera un espai educatiu, per tant és important que si algun dia hi ha
algun aliment que no agradi als vostres fills/es seria adequat que no demanéssiu règim
perquè se li fes canvi d’alimentació, ja que s’han d’acostumar a menjar de tot.



En cas que hi hagi intolerància a certs aliments o per una altra causa de salut caldrà dur un
certificat mèdic a principi de curs (s’ha de renovar el certificat cada curs).
A principi de curs se li entregarà una fotocòpia de la targeta sanitària a la coordinadora de
menjador.
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Recordeu que per poder administrar medicaments cal seguir la normativa escolar.



Els dies de sortides, l’escola farà el menjar dels nens i nenes que es queden habitualment a
dinar. És indispensable que aquells alumnes que no vulguin fer ús del servei de menjador els
dies de sortida omplin la butlleta núm. 7 a començament de curs, i això serà vàlid per tot el
curs escolar. A mitjans de curs no es podrà renunciar del servei de pícnic. No es descomptarà
el dinar d’aquests dies, atès que l’escola continua mantenint el servei.
Qui no hagi avisat omplint la butlleta corresponent, i porti el menjar de casa el dia de
sortida, s’emportarà el pícnic que s’ha fet des de la cuina perquè considerem que en cap
cas s’ha de llençar el menjar.



La coordinadora de menjador és a l’escola de dilluns a divendres, de 7:45h a 15:00h., però
l’horari d’atenció és de 9:00h a 9:45h.



Per concertar una entrevista amb qualsevol monitor s’haurà de trucar de 9:00h a 9:45 i
aquesta tindrà lloc de 12h a 12:30h.

11.2.3.1 Normativa i material específic per educació infantil


Tots els alumnes d’Infantil hauran de portar 5 pitets dins d’una bossa de roba cada dilluns.
Cada dia s’emportaran el pitet i el divendres s’emportaran l’últim dins la bossa. Cal que tot
estigui marcat amb el nom.



Tots els alumnes de P3 i P4 fan migdiada. L’AMPA s’encarrega de l’hule protector dels llitets.
Les famílies l’han de rentar cada final de mes.



Els alumnes de P5 han de dur el necesser amb el raspall i la pasta de dents. És recomanable
portar un necesser reixat o transpirable. El necesser es donarà cada quinze dies als alumnes
per a que es pugui reposar i netejar.

11.2.3.2 Normativa i material específic per educació primària


Tots els alumnes de Primària hauran de portar dos tovallons dins d’una bossa de roba com
les de berenar. Cada divendres els alumnes s’enduran la bossa amb els tovallons per a poderlos netejar i tornar-ho a portar el dilluns següent.



Els alumnes de Primària han de dur el necesser amb el raspall i la pasta de dents. És
recomanable portar un necesser reixat o transpirable. El necesser es donarà cada quinze dies
als alumnes per a que es pugui reposar i netejar.

12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Si voleu apuntar els vostres fills/filles a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA, cal
que us doneu d’alta a través de la web de l’AMPA www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció
de Gestió.
En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta d’inscripció núm. 8 amb
les diferents activitats.



És especialment important que les inscripcions les feu durant el mes de juny, atès que durant el
Juliol hem de tancar els contractes amb les diferents empreses.



Les activitats extraescolars queden subjectes a que s’arribi al quòrum necessari de nens
apuntats per poder-les dur a terme.
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12.1. Resum d’Activitats Proposades
Al migdia:
Dilluns
Infantil
Primària

Dimarts

Dimecres

Escacs (P5)
Teatre musical
en anglès
(5è-6è)

Escacs

Dijous

Divendres

Zumba (P5)
Teatre musical
en anglès
(1r-4t)

Zumba

Piscina
(3r-6è)

A la tarda:
Dilluns
Infantil
16:30 a
17:30

Circ

Dimarts
Ioga

Dimecres

Dijous

Dansa moderna

Jocs tradicionals

Divendres

Anglès (P4-P5)

Primària
16:30 a
17:30

Circ

Ioga

Dansa moderna
(1r-2n)

Anglès
(1.30h)

12.2. Circ (Proesco)


Serveix per endinsar els nens i nenes en aquesta activitat amb la finalitat de fer-los gaudir, es
treballarà el món del circ a través de la figura del Clown, sempre des d´una basant psicomotriu:
obtenint un millor coneixement i control del moviment del propi cos, treballant habilitats i
destreses, com per exemple salts , equilibris etc. I creant les nostres pròpies eines de circ
(malabars , xancles….)
Cursos
Horari
Preu



P3 a 6è
dilluns, 16:30 a 17:30h, d’octubre fins a maig
16€/mes (o menys si es fan altres activitats de Proesco)

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de circ, cal que l’inscriviu a través de la web de l’AMPA:
http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció desitjada:
o Extraescolar circ

12.3. Ioga (Proesco)


Aquest activitat de ioga per a nens es basa en el mateix treball que es faria amb adults, però
des d’una vessant més lúdica, on els nens treballen el ioga d’una manera dinàmica i en continu
moviment. Sempre des del joc i ajudant-se de la imaginació, aprendran a crear postures de ioga
en moviment i estiraments bàsics que fomenten la seva elasticitat, flexibilitat i coordinació.
També aprendran a controlar la seva respiració i els ajudarà a concentrar-se i relaxar-se,
deixant anar l’energia d’una manera creativa i divertida.
Cursos
Horari
Preu



P3 a 6è
dimarts, 16:30 a 17:30, d’octubre fins a maig
16€/mes (o menys si es fan altres activitats de Proesco)

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de ioga, cal que l’inscriviu a través de la web de l’AMPA:
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http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció desitjada:
o Extraescolar ioga

12.4. Dansa Moderna (Proesco)


Serveix per endinsar els nens i nenes en aquesta activitat amb la finalitat de fer-los gaudir, on
aprendran a conèixer i respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l´espai a partir del seu
moviment. Tot això es treballarà de manera dinàmica i a partir d´activitats lúdiques amb un
transfons educatiu i adaptat a les diferents edats.
Cursos
Horari
Preu



P3 a 2n
dimecres, 16:30 a 17:30, d’octubre fins a maig
16€/mes (o menys si es fan altres activitats de Proesco)

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de dansa moderna, cal que l’inscriviu a través de la web
de l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Extraescolar dansa moderna

12.5. Jocs i Contes Tradicionals (Proesco)


Els jocs i contes tradicionals i populars passen a formar part fonamental de la nostra cultura,
que es construeix i es renova dia a dia amb les petites variacions que introduïm els mateixos
jugadors. Hem de treballar i preservar els jocs populars ja siguin catalans o d’arreu del món i
transmetre a les nostres generacions per tal de que no desapareguin. El conte és una porta
oberta a la imaginació i la fantasia, clau per trobar solucions a problemes que tenen els nens i
nenes.
Cursos
Horari
Preu



P3 a P5
dijous, 16:30 a 17:30, d’octubre fins a maig
16€/mes (o menys si es fan altres activitats de Proesco)

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de jocs tradicionals, cal que l’inscriviu a través de la web
de l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Extraescolar jocs i contes tradicionals

12.6. Anglès (Acadèmia Progress)


Els més petits s’inicien en el coneixement de la llengua anglesa i els més grans perfeccionen el
seu coneixement. L’objectiu és que els nens/es adquireixin una base sòlida de l’idioma. Els
nens/es aprenen la llengua anglesa a partir d’activitats lúdiques i engrescadores.



Les classes són impartides per l’acadèmia Progress de Molins de rei seguint la didàctica que
segueixen en el seu centre.
o Es realitzaran reunions informatives als pares dos cops a l’any
o S’entregaran informes trimestrals
Cursos
Horari
Preu

Juny 2016

P4 a 6è
dijous, 16:30 a 17:30 per a P4 i P5, d’octubre fins a maig
dijous, 16:30 a 18:00 de 3r a 6è, d’octubre fins a maig
26€/mes (P4 i P5)
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37€/mes (1r a 6è)


A principi de curs s’abonarà la quantitat de 40€ en concepte de material (llibres i d’altre
material)



Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de anglès, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Extraescolar anglès

12.7. Escacs (Escac i mat)


En aquesta activitat es pretén que els alumnes progressin en el coneixement dels escacs, els
seus elements i normes bàsiques, que respectin les normes del joc, que acceptin esportivament
el resultat i que respectin els companys/es i el material necessari per al joc, sempre pretenen
que gaudeixin del joc..
Cursos
Horari
Preu



P5 a 6è
dimarts, 13:40 a 14:40 per a P5, 1r i 2n, d’octubre fins a maig
dimarts, 12:30 a 13:30 de 3r a 6è, d’octubre fins a maig
20€/mes

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat d’escacs, cal que l’inscriviu a través de la web de l’AMPA:
http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció desitjada:
o Extraescolar escacs

12.8. Teatre musical en anglès (PlayTeatre)


En aquest activitat donarà els participants l’oportunitat d’explorar el teatre com una via per a
l’expressió creativa i física. Les classes seran dirigides en anglès i se centraran en jocs i creació
col·laborativa. Gràcies a la immersió intensiva, els participants es veuen amb una major
capacitat i fluïdesa per a l’expressió en aquest idioma. El curs és eminentment pràctic, el
vocabulari i la gramàtica es treballen des de la vessant més lúdica, a través de jocs de rols, jocs
d’improvisació i textos teatrals adaptats al nivell dels alumnes. Aquest enfocament permet el
desenvolupament personal i la confiança en un mateix en parlar en un altre idioma, afavoreix
les capacitats imaginativa, comunicativa, vocal, d’escolta, de coordinació i de ritme dels i les
participants i fomenta les relacions de grup i el treball en equip.
Cursos
Horari
Preu



1r a 6è
dimecres, 13:40 a 14:40 per a 1r i 2n, d’octubre fins a maig
dimecres, 12:30 a 13:30 per a 3r i 4t, d’octubre fins a maig
dilluns, 12:30 a 13:30 per a 5è i 6è, d’octubre fins a maig
27€/mes

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de teatre, cal que l’inscriviu a través de la web de l’AMPA:
http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció desitjada:
o Extraescolar teatre musical en anglès
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12.9. Zumba (Proesco)


L’activitat és un estil de ball modern on es treballa la coordinació i el ritme, i on els nens i nenes
es diverteixen molt ballant, es fa exercici per aprendre a controlar el propi cos, i s’ajuda a la
psicomotricitat dels petits a través de la dansa.
Cursos
Horari
Preu



P5 a 6è
dijous, 13:45 a 14:30 per a P5, 1r i 2n, d’octubre fins a maig
dijous, 12:45 a 13:30 de 3r a 6è, d’octubre fins a maig
16€/mes (o menys si es fan altres activitats de Proesco)

Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de zumba, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Extraescolar zumba

12.10. Piscina migdia (Club Natació Molins de rei)


L’AMPA organitza el curset de Piscina extraescolar els divendres al migdia, pels cursos de 3er
fins a 6è. Les classes es realitzen al Club Natació de Molins de rei i les imparteixen monitors del
club. Els nens/es es desplacen fins a la piscina acompanyats per monitors.
Cursos
Horari
Preu

3r a 6è
12:50 a 13:40, d’octubre fins a maig
±50€/trimestre



El preu exacte es concretarà al setembre ja que depèn del número de nens apuntats, els cursos
anteriors és al voltant de 50€/trimestre. Les famílies nombroses tenen descompte presentant la
documentació necessària.



Per donar d’alta un nen/a a l’activitat de piscina, cal que l’inscriviu a través de la web de
l’AMPA: http://www.ampaestelmolins.cat, dins de la secció de Gestió, s’ha de marcar l’opció
desitjada:
o Extraescolar piscina (de 3er a 6è)
En cas de no poder fer la inscripció via internet, cal omplir la butlleta núm. 9 Piscina.
És necessari omplir l’autorització de la butlleta núm. 10.

12.11. Descomptes activitats Proesco
L’empresa Proesco (el curs passat anomenada Tendel) ofereix uns descomptes per alumne si un mateix
nen/a realitza diferents activitats de les que s’ofereixen a través de Proesco:
•
•
•
•

1 dia:
2 dies:
3 dies:
4 dies:

16€/mes/nen
29€/mes/nen
41€/mes/nen
48€/mes/nen

A més, hi ha un descompte del 10% per germans.
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1a setmana de curs

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A



L’escola disposa a internet d’un espai web (www.estelmollins.com) on informa i fa
difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. Per la
seva part l’AMPA també disposa d’un espai web www.ampaestelmolins.cat, i realitzarà
al llarg de l'any diferents activitats (que poden ser de forma conjunta amb l’escola) i de
les quals es vol informar i fer difusió.



En aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.



Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, la direcció de l’Escola Estel demana el consentiment als
pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on
aquests/es siguin clarament identificables.



En/na...............................................................................................................,
amb DNI o passaport núm. ..........................................................................



SÍ / NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a
...................................................................................................................
que cursa ..........

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars, lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines
web del centre i/o del AMPA, filmacions destinades a difusió pública no comercial i/o
fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, així com a les activitats que
conjuntament es realitzin amb l’AMPA.

•

També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de
forma accessòria la vostra imatge o la de tercers que us acompanyin a l’acte, en cas que
no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al personal encarregat
d’organitzar l’activitat per tal que ho tingui en compte.

Signat

Juny 2016

Molins de Rei, a

..... de Setembre de 2016

núm. 23

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 1
www.estelmolins.com

Escola Estel

BUTLLETA núm.2

LLIURAR A LA TUTORA

Curs 2016-2017

1a setmana de curs

AUTORITZACIÓ PER A LES SORTIDES ESCOLARS


El sotasignat autoritza al seu fill a anar a totes les sortides programades en el Pla Anual i
autoritzades pel Consell Escolar del centre en les condicions que indica l’annex de la
resolució de 21 de juny de 1999 que dóna instruccions d’organització i funcionament
dels centres docents públics de Catalunya per al curs escolar 2016-2017.

NOM DE L’ALUMNE
CURS
Nom del pare/mare/tutor/a

Signat

Juny 2016

Molins de Rei, ....... de Setembre de 2016
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ACOMPANYANTS DE PISCINA D’EDUCACIÓ INFANTIL


P4-P5
El servei consisteix en ajudar els dijous al matí a vestir els nens i nenes i després
acompanyar-los fins a l’escola.



P3
El servei consisteix acompanyar els nens i nenes els dijous (a partir de gener) a les 9:30
des de l’escola, ajudar-los a vestir i desvestir i després tornar al centre.

NOM DE L’ACOMPANYANT
Nom dels fills/es

Curs

Telèfon de contacte

BUTLLETA núm.4

LLIURAR A LA TUTORA

1a setmana de curs

ACOMPANYANTS DE PISCINA DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA


El servei consisteix en acompanyar els alumnes des de l’escola a les 15:00h i ajudar a
vestir els nens/es de 1r de Primària (ajudar a vestir només el 1r trimestre).

NOM DE L’ACOMPANYANT
Nom dels fills/es

Curs

Telèfon de contacte
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 www.ampaestelmolins.cat

BUTLLETA núm.5

Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat

Lliurar a la bústia de l’AMPA

Del 22 al 29 de juny de 2016

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATÍ i/o TARDA
NOM DE L’ALUMNE
CURS
SERVEI FIX MATÍ
MODALITAT COMPLETA 7:45 a 9:00
SI
Tots els dies de la setmana
SI
MODALITAT REDUÏDA 8:30 a 9:00
SI
Tots els dies de la setmana
SI
SERVEI ESPORÀDIC MATÍ
Farà ús del servei esporàdic
SI
Si la resposta és SI encercleu els dies

dilluns

dimarts

NO
NO
NO
NO
NO
dimecres

dijous

divendres

SERVEI FIX TARDA
Tots els dies de la setmana

SI
SERVEI ESPORÀDIC TARDA
SI

Farà ús del servei esporàdic
Si la resposta és SI encercleu els dies

dilluns

dimarts

NOM DE LA MARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NOM DEL PARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NO
NO
dimecres

dijous

divendres

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.

Juny 2016

núm. 26

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 1
www.estelmolins.com

Escola Estel

AMPA ESCOLA ESTEL

 www.ampaestelmolins.cat

BUTLLETA núm.6

Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat

Lliurar a la bústia de l’AMPA

Del 22 al 29 de juny de 2016

INSCRIPCIÓ MENJADOR
NOM DE L’ALUMNE
CURS
SERVEI FIX
(el pícnic per a les sortides està inclòs)
Setembre
SI

NO

SI

NO

Octubre a maig
Juny
SI
SERVEI ESPORÀDIC
Farà ús del servei esporàdic

NO

SI

Si la resposta és SI encercleu els dies

dilluns

dimarts

NOM DE LA MARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NOM DEL PARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NO
dimecres

dijous

divendres

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.
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 www.ampaestelmolins.cat
Lliurar a la bústia de l’AMPA

Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat
1a setmana de curs

AUTORITZACIÓ PER RENUNCIAR AL PÍCNIC DE LES SORTIDES


El sotasignat autoritza al seu fill/a a renunciar al pícnic de totes les sortides que es
facin durant el curs escolar 2016-17.



Recordeu que la renúncia del pícnic no suposa el descompte dels dinars dels dies de
sortides.

NOM DE L’ALUMNE
CURS
Nom del pare / mare / tutor/a

Signat

Molins de Rei, ....... de setembre de 2016

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.
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 www.ampaestelmolins.cat

BUTLLETA núm.8

Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat

Lliurar a la bústia de l’AMPA

Del 22 al 29 de juny de 2016

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS


Es preferible fer la inscripció via web (http://www.ampaestelmolins.cat).
En cas de no ser possible, lliureu la butlleta omplerta a la bústia de l’AMPA.

NOM DE L’ALUMNE
CURS
Nom del pare / mare / tutor/a
Signat

Molins de Rei, ....... de juny de 2016

NOM DE LA MARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NOM DEL PARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

SELECCIONAR EXTRAESCOLARS DESITJADES
Migdia

Dilluns

Dimarts

Infantil

Escacs (P5)

Primària

Teatre musical en
anglès (5è-6è)

Tarda

Dilluns

Infantil

Dimecres

Escacs
Dimarts

Circ

Ioga

Dijous

Divendres

Zumba (P5)
Teatre musical en
anglès (1r-4t)
Dimecres
Dansa moderna

16:30 a
17:30

Zumba
Dijous

Piscina
(3r-6è)
Divendres

Jocs tradicionals
Anglès
(P4-P5)

Primària
16:30 a
17:30

Circ

Ioga

Dansa moderna
(1r -2n)

Anglès
(1.30h)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.
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 www.ampaestelmolins.cat

Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat

Lliurar a la bústia de l’AMPA

Del 22 al 29 de juny de 2016

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR PISCINA (CICLE MITJÀ I SUPERIOR)




El sotasignat autoritza al seu fill/a a participar en l’activitat de natació escolar que es
realitzarà a la piscina Municipal els divendres en horari de 12:50h a 13:40h del
migdia.
Pels alumnes que utilitzin el servei de menjador hi haurà servei de monitors per anar i
tornar de l’escola a la piscina.

NOM DE L’ALUMNE
CURS
Nom del pare / mare / tutor/a
Signat

Molins de Rei, ....... de juny de 2016

NOM DE LA MARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

NOM DEL PARE

TEL. CONTACTE

E-MAIL

DADES BANCÀRIES
TITULAR DEL COMPTE
N.I.F / N.I.E
ENTITAT BANCÀRIA
CODI IBAN
AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT
El Sr./Sra. ............................................................................. amb NIF/NIE ....................................... com a
............................... (mare, pare, tutor/a), autoritza a l’AMPA de l’Escola Estel de Molins de Rei a cobrar el
servei extraescolar de piscina de l’Escola Estel durant el curs 2016-17 a través de l’entitat bancària
facilitada.
Signat

Molins de Rei, ...... de juny de 2016

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.

Juny 2016

núm. 30

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 1
www.estelmolins.com

Escola Estel

AMPA ESCOLA ESTEL

 www.ampaestelmolins.cat

BUTLLETA núm.10
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Curs 2016-2017

 ampa@ampaestelmolins.cat
1a setmana de curs

AUTORITZACIÓ EXTRAESCOLAR PISCINA


El sotasignat autoritza al meu fill/a a participar de l’activitat de piscina que organitza
el Club Natació Molins de Rei i als responsables de l’entitat a prendre les mesures
necessàries en cas de qualsevol incident durant el curs escolar 2016-17.

NOM DE L’ALUMNE
CURS
Nom del pare / mare / tutor/a

Signat

Molins de Rei, ....... de setembre de 2016

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.
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INSCRIPCIÓ SOCIS DE L’AMPA ESCOLA ESTEL – CURS 2016-17
Cal omplir la butlleta per a cada nen/a nou a l’escola, encara que sigui germà, i també en cas de canvi de dades.
Només es paga una quota per família, independentment del nombre de germans.

DADES PERSONALS – ALUMNE
NOM I COGNOMS
CURS
ADREÇA

DADES PERSONALS – MARE / TUTORA
NOM I COGNOMS
TELÈFONS DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

DADES PERSONALS – PARE / TUTOR
NOM I COGNOMS
TELÈFONS DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC

AUTORITZACIÓ DE FOTOS
L’AMPA realitzarà al llarg de l’any diferents activitats de les quals voldrem fer difusió. Per tal de poder realitzar aquesta finalitat
l’AMPA us sol·licita el consentiment per la recollida i tractament de les imatges dels vostres fills en les diferents activitats
organitzades i la seva posterior utilització per a la difusió d’activitats de l’AMPA en diferents mitjans: portal web, revista El Llapis, ...
També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de forma accessòria la vostra imatge o la de tercers
que us acompanyin a l’acte, en cas que no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al personal encarregat d’organitzar
l’activitat per tal que ho tinguin en compte.
Autoritzo que la fotografia del meu fill/a pugui sortir a publicacions de l’AMPA
SI
NO

DADES BANCÀRIES
TITULAR DEL COMPTE
N.I.F / N.I.E
ENTITAT BANCÀRIA
CODI IBAN

AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT
El Sr./Sra. ............................................................................. amb NIF/NIE ....................................... com a
............................... (mare, pare, tutor/a), autoritza a l’AMPA del Escola Estel de Molins de Rei a cobrar la
quantitat de 44,00€ en concepte de quota de socis de l’AMPA durant el curs 2016-17 a través de l’entitat
bancària facilitada.
Signat

Molins de Rei, ...... de ................. de 2016

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, els informem que les dades que ens facilita en aquest formulari es
tractaran amb estricta confidencialitat i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola Estel qui les farà servir, únicament per a la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de
les nostres activitats. En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació,
comunicant-ho per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigit a: Carrer Sant Joan, 23, 08750 Molins de
Rei (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic ampa@ampaestelmolins.cat.
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