
 

Resum de la reunió de la comissió de colònies (divendres 31/05/19), colònies 2019-20 

En primer lloc, recordem a tothom que és important que ompliu l’enquesta que us hem passat als grups de 
WhatsApp i que també trobareu penjada al blog de l’AMPA.  

En la reunió de divendres es va fer balanç de les activitats realitzades durant el curs 2018-2019, i es va valorar 
molt positivament la participació de les famílies. 

Es va explicar que l’objectiu de la comissió de colònies és recollir diners per repartir entre les famílies que 
participin en les diferents activitats (berenars, loteria, polvorons, quinto, Castanyada, “xuxes”, cinema, Sant 
Jordi...) tenint sempre present que l’import que cada família n’obtingui mai podrà superar el cost de les 
colònies. 

Els berenars no es preparen a casa, per evitar cap tipus de problemes d’intoxicacions i les possibles 
conseqüències.  

Només poden participar en aquesta comissió les famílies d’aquells infants que el curs 2019-2020 facin P5, 2n, 
4rt i 6è 

Es decideix mantenir la forma de repartició dels diners recaptats igual que els dos anys anteriors, és a dir: 

• Venda de loteria i de polvorons: el benefici que cadascú aconsegueixi serà per a ell. 
• Activitats de xocolatades, dolços, cinema, ...tots els diners que es recaptin aniran a un fons comú, es 

portarà un control de tothom que hi participi i de quants cops hi participen en les diferents activitats 
i després el repartiment es farà de manera proporcional. 

Cal remarcar: 

• Que el límit de recaptació sempre serà el cost de les colònies, si algú recollís més diners anirien al 
fons comú. 

• Que la comissió de les colònies serà qui recollirà tots els diners i en farà el repartiment a finals de 
curs, inclosa la recaptació de loteria i polvorons. 

• L’import de les colònies s’ha de pagar en els terminis marcats per l’escola, tal i com s’indica al full 
informatiu que tindreu disponible al blog de l’escola. 

Com sempre, si teniu alguna dificultat per fer-hi front, us recomanem que ho parleu amb l’escola per trobar 
la solució que millor s’ajusti a les vostres necessitats. 

Aquesta comissió requereix el màxim d’implicació de les famílies perquè funcioni i vagin de colònies el màxim 
de nens i nenes. Si no s’arriba al 75% d’infants, les colònies que formen part del projecte de l’escola no es 
podrien dur a terme i no és just que es quedin sense colònies per un tema econòmic. 

Aquest any s’intentarà que els alumnes, sobretot de quart i sisè s’impliquin de “veritat” en realitzar activitats 
amb la comissió de colònies.  

Les activitats proposades possiblement seran les mateixes que les de l’any passat, però si algú té alguna altra 
idea tan sols cal proposar-la i organitzar-la.  

Recordeu a respondre l’enquesta que us hem passat als grups de whatsapp i que també trobareu al blog 
de l’AMPA  

Podeu contactar amb nosaltres per e-mail a colonies.ampa.sb@gmail.com  

En breu crearem els grups de treball amb tots els que hagueu respost l’enquesta. 
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