
 
 

INFORMACIÓ PER LES FAMÍLIES 

Degut a l’Estat d’Alarma decretat per la crisis sanitària de la Covid-19 ens vam veure 

obligats a suspendre totes les activitats programades per l’AMPA com xerrades i festes. 

La junta directiva ens hem anat reunint per videoconferència per tractar diferents temes. 

El dia 5 de juny vam presentar la proposta la junta de delegades, consell escolar i 

comissions, i es van votar telemàticament els següents punts: 

1.- Devolució part proporcional quota de soci curs 2019-20 

2.- Canvi de període de pagament de juliol a octubre 

3.- Substitució pantaló de xandall de l’escola 

QUOTA DE SOCI 

S’aprova descomptar 10€ de la quota de l’AMPA del curs 2020-21 a les famílies 

matriculades i associades durant el curs 2019-20. Aquest descompte correspon a la part 

proporcional de les activitats que no s’han pogut realitzar. Per tant el pagament a 

realitzar per a les famílies que associades el curs 2019-20 serà de 20€. 

En el cas de les famílies que no hagin fet el pagament de la quota corresponent i vulguin 

donar-se d'alta de nou a l'AMPA, l'import seguirà essent de 30€. 

En cas que alguna família marxi de l’escola haurà de sol·licitar la devolució a l’AMPA 

per email: ampasalaibadrinas@gmail.com 

La quota anual per família per a les noves matrícules de P3 i resta de cursos sense 

germans al centre serà de 30€. 

També s’aprova posposar de forma excepcional el període de pagament al mes 

d’octubre entenent la situació de crisis que estem vivint. 

XANDALL 

Referent al pantaló de xandall, vam analitzar diferents comentaris rebuts sobre el preu 

excessiu, la qualitat del mateix, el patronatge, la comoditat, el gruix i tenint en compte 

que l’escola recomana l’ús del xandall de l’escola per a les sortides i per a 

psicomotricitat/educació física, proposem que el pantaló de xandall deixi de ser 

d'uniforme. 

Primer s'ha fet la consulta a la direcció de l'escola i al claustre de mestres i estan d’acord 

en que el pantaló o malla sigui tot sencer de color blau marí. 

I després s'ha sotmès a votació a la junta de delegades, consell escolar i comissions. 
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Queda aprovat que el pantaló de xandall deixi de ser d’uniforme donant l’oportunitat a 

les famílies que ho desitgin de poder comprar el pantaló d’uniforme fins exhaurir 

existències a la botiga Tres de deu o de comprar un pantaló o malla de color BLAU 

MARÍ allà on els sigui més convenient. 

Durant un temps conviurà el xandall amb el logo nou i el logo vell. 

Junta de l’AMPA 29 de juny del 2020 

 


