
ACTIVITATS EN EL CURS 2020-2021 

 

Delegades de classe 

Aquest curs hem creat aquesta figura. Es tracta que 

cada classe tingui una delegada i aquesta persona un 

grup de whatsapp de les famílies de la seva classe. 

D’aquesta manera la comunicació entre l’escola, 

l’ampa i les famílies és mes ràpida, directe i arriba a 

tothom. Evitem l’ús del paper. 

 

Mercadillo de uniformes 

Les peces de roba que queden petites als nostres fills o filles del 

uniforme i d’educació física com podien ser polos, faldilles, 

pantalons jaquetes, etc, es van posar a la venda per a les 

famílies que necessiten comprar-ne. Per mitjà de l’aplicació de 

Wallapop i a preus assequibles es van vendre. Moltes gràcies a 

totes les persones que van donar la roba per la seva venda. 

 

Un clik para el cole 

Amazon va crear “Un clik para el cole”. Les 

persones que fan compres en aquesta 

empresa podien elegir un centre educativo 

per tal que una part del import de la compra 

anés destinat al centre escollit. Entre tots 

hem aconseguit un crèdit virtual de 1.104,2€. Moltes gràcies a tots pel vostre 

recolçament. L’escola ha comprat material que necessitaven tant d’oci com educatiu. 

 

Purificadors d’aire 

Des de l’Ampa volíem posar purificadors d’aire en alguns 

llocs on creiem que eren necessaris.  

Hi ha un familiar de una persona de l’Ampa que quan es 

va assabentar de la problemàtica es va oferir a posar-ne. 

Volem donar-li les gràcies per això.  

 

 



Sorteig de dues paneres 

Aquest curs van rifar dues paneres que la comprovació 

anava amb les dues últimes xifres del sorteig de l’ONCE. A 

l’escola li vam regalar un número per a cada persona que 

treballa en ella i al Ciate. Enhorabona als afortunats.  

 

 

Loteria de Nadal 

Com fa es tradicional també es va vendre la loteria de Nadal, amb 

talonari de 25 participacions a 5 € cadascuna. Es participa en 4€ en la 

loteria i l’altra euro és per l’Ampa. Moltes gràcies a les famílies per la 

venda i la compra.  

 

Compra de material 

En el segon consell escolar del dia 10 de març l’escola ha 

comentat a l’Ampa la necessitat de comprar material per a 

l’educació física, pati, psicomotricitat i extraescolars. El 

material que cal comprar son pilotes de bàsquet, futbol, 

tennis, handbol i voleibol, raquetes de bàdminton, cordes per 

saltar i un inflador de peu. El total és de 185€. L’Ampa abonarà 

l’import del material. 

El Consorci d’Educació cada vegada ofega més econòmicament a 

l’escoles. 

L’abonament ha estat de 150€ donats per una família i la resta per l’Ampa. 

 

Venda de mascaretes 

Amb motiu de la pandèmia van posar a la venda 

mascaretes. Unes de neoprè blaves a 6€ amb 3 talles 

diferents. 30 rentades a 60 graus. 

Les altres de cotó de color fúcsia, blau i verd a 8€ amb 

dues talles de nen o nena i adult. 48 rentades a 60 graus. 

Son molt guapes.  

Volem donar les gràcies a les persones que van contactar amb els 

proveïdors així com les persones que les van vendre.  

 


