Benvinguts/des a l’AMPA de l’Escola Rosella.
L’AMPA Rosella és una entitat sense afany de lucre, formada per mares i pares de l’escola. Alguns
dels objectius que perseguim són:
•
•
•
•

Promoure activitats de formació per les famílies.
Contribuir a la millora de l’educació dels nostres fill/es.
Vetllar per la gestió de la nova contractació del servei de menjador del curs 2019-2020.
Promoure la participació de les famílies en el dia a dia de l'escola: amb opinions,
experiències, ...

És important estar associat a l’AMPA, ja que amb la quota anual contribuïm en la millora de l’escola,
en els darrers anys per exemple hem pogut comprar una taula de tennis taula, 2 projectors per a
diferents aules, posar taps a les cadires col·laborant en el projecte d’escola verda.
També hem pogut apropar i facilitar la participació de les famílies a diferents reunions informatives,
assemblees i altres, tot oferint un servei de ludoteca gratuït mentre aquestes es realitzen.
Per poder gaudir d’un ventall ben ampli d’activitats extraescolars a la mateixa escola.
Els membres de la Junta de l’AMPA s’organitzen en comissions per tal d’afrontar de manera
especialitzada, cada àmbit en l’escola. Actualment les comissions són les següents: Comunicació,
Delegades, Escola de Famílies, Extraescolars, Jornada Continuada, Llibres, Menjador, Sortides, Web,
Xandalls.
Si vols participar-hi, ho podeu fer a través de diferents vies:
•
•
•
•

Assistint a les assemblees de l’AMPA.
Formant part d’alguna de les comissions de treball.
Col·laborant en activitats puntuals com Sant Jordi, Olimpíada...
Enviant opinions i/o propostes constructives per mail ampa@amparosella.cat, via delegats o
mitjançant la bústia ubicada a la seu de l´AMPA.

Les nostres fites més immediates són: continuar oferint xerrades i activitats d’interès per a les
famílies, continuar millorant l’oferta d’activitats extraescolars, continuar vetllant perquè al
menjador es doni una alimentació de qualitat i saludable, potenciar la creació d’una escola de
formació de mates i pares, obrir espais de debat i reflexió per a totes les famílies sobre temes
d’interès comú.

Sempre en moviment!
C. Josep Tarradellas, s/n
08232, Viladecavalls
Tel. 93 734 00 01
www.amparosella.cat

LLIURAMENT DELS LLIBRES PEL CURS VINENT 2019-2020

Benvolgudes famílies:
Per tal de facilitar-vos la gestió i sense que això us comporti cap increment en els preus, un any més des de l’AMPA, continuem
donant-vos l’opció a les famílies sòcies de comprar els llibres dels vostres fills/es pel curs vinent a la mateixa escola.
Aquest curs vinent continuem amb el mètode online. Si voleu venir a recollir els llibres a l’escola cal que feu la reserva ONLINE a
la llibreria CINTA (caldrà fer el pagament amb targeta, però no faran el descompte efectiu, fins just el dia abans de la recollida),
a través del següent enllaç: www.llibreriacinta.com/llibres-de-text-escola-rosella

DIES I HORARIS DE RECOLLIDA A L’ESCOLA ROSELLA(*)
3 de juliol de 15:30h a 19:30h
5 de setembre de 15:30h a 19:30h
(*) En cas de no poder recollir els llibres en aquests horaris també els podreu recollir a la llibreria Cinta C/ Ample, 97 – Terrassa,
telèfon 93 735 61 90

DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE QUE CAL PORTAR QUAN VINGUEU A RECOLLIR ELS LLIBRES
-

FULL D’INSCRIPCIÓ FAMILIAR A L’AMPA degudament complimentat
COMPROVANT DE PAGAMENT de la quota de l’AMPA (39€ quota familiar)
Ingrés al núm. de compte de CAIXABANK: ES36 2100 8005 3902 0004 9917
O pagament en efectiu i/o targeta els mateixos dies de venda de llibres.

Us desitgem un bon estiu i un bon inici de curs escolar 2019-2020!

Sempre en moviment!
C. Josep Tarradellas, s/n
08232, Viladecavalls
Tel. 93 734 00 01
www.amparosella.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ FAMILIAR A L’AMPA ROSELLA
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER TOTHOM:
Aquesta inscripció s’ha d’entregar obligatòriament a la seu de l’AMPA juntament amb el comprovant de
pagament de la quota de família sòcia: 39 € (quota per família)
El número de compte on podeu fer l’ ingrés de la quota : ES36 2100 8005 3902 0004 9917 (CAIXABANK)

DADES DE LA FAMÍLIA
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A O ALUMNES

CURS (grup)

DADES DELS PARES O TUTORS
Nom i DNI de la mare
Nom i DNI del pare
Adreça
Codi postal i població
Correu electrònic
(necessari, ja que és la via de
comunicació amb les famílies)
Telèfon familiar
Mòbil mare
Mòbil pare

Viladecavalls, _______ de ___________________ de __________ .

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES:
RESPONSABLE: AMPA Escola Rosella, G59871806, C. Josep Tarradellas s/n ( 08232 Viladecavalls ) , ampa@amparosella.cat. FINALITAT: Gestió de l’alta com a
usuari i tractament de dades, complir amb les funcions i fins descrits als estatus i, remetre-li comunicacions informatives i comercials relacionades amb l’entitat
inclòs per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord d’afiliació, consentiment de l’interessat en rebre informacions comercial d’interès del nostre
àmbit. CESSIONS: Organismes públics y/o privats necessaris per els nostres fins i per a la concessió i control d’ajudes o subvencions i altres legalment previstes.
CONSERVACIÓ: Durant alta a l’entitat o la tramitació del cas per part de l’entitat i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals
responsabilitats. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició adreçant-se a les dades del responsable. En cas de
divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).
☐ NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL
☐ AUTORITZO LA CESSIÓ DE LES MEVES DADES A ORGANISMES PÚBLICS I/O PRIVATS ENCARREGATS DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES O SUBVENCIONS I
ÚNICAMENT PER DUR A TERME UN CONTROL DE LES MATEIXES.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OFERTADES PEL CURS 2019-2020**
DILLUNS

DIMARTS

7:30 - 9:00h
8:00 - 9:00h
8:30 - 9:00h

12:35 - 13:35
13:45 - 14:45

16:30 - 17:40

DIJOUS

DIVENDRES

Acollida matinal (P3 a 6è)

Anglès (5è a 6è)
Anglès (P5)
Anglès (1r a 2n nous)
Anglès (3r)

13:35 - 14:50

16:30 - 18:00

DIMECRES

Anglès (4t)
Anglès (1r a 2n)

Robòtica (P5 a 6è)

Jocs de taula (P3 a 6è)
Petit científic (P3 a 6è)
Psicomotricitat (P3 a P5)
Món Dance (P5 a 6è)
Anglès (P3 a P4 nous)
Hockey (P5 a 6è)
Anglès (1r a 6è)

LLEGENDA
EINA Cooperativa
Món Idiomes
Sibpalki
CD Terrassa Hockey
IGNITE Serious Play

Jocs gimnàstics (P3 a 6è)
Petit explorador (1r a 6è)
Robòtica (P5 a 6è)
Kung Fu (1r a 6è)

Anglès (5è a 6è)
Anglès (P5)
Anglès (1r a 2n nous)
Anglès (3r)
Robòtica (P5 a 6è)

Espai de lleure (P3 a 6è)
Jocs amb contes (P3 a 6è)
Psicomotricitat (P3 a P5)
Món Dance (P5 a 6è)
Anglès (P4 a P5 nous)
Robòtica (P5 a 6è)
Hockey (P5 a 6è)

Anglès (4t)
Anglès (1r a 2n)

Jocs creatius (P3 a 6è)
Cuina (1r a 6è)
Kung Fu (1r a 6è)

Jocs dirigits(P3 a 6è)
Patinatge / Scooter (3r a 6è)
Anglès (P4 a P5)

Anglès (1r a 6è)

** Aquestes activitat podran no ser ofertades i dependrà de la ratio de cada
empresa extraescolar. Consulteu els fulls informatius per a més informació.

