
Per poder fer realitat tots els projectes, donar resposta a les necessitats de l’escola i gaudir dels serveis i avantatges que us hem explicat, només heu
d’associar-vos a l’AMPA i ingressar la corresponent quota de socis de 30€ per família i curs. El full d’inscripció que s’ha d’emplenar el podeu trobar al
nostre  bloc:  ampalaportalada.blogspot.com.es  i  enviar  juntament  amb  el  justificant  de  pagament  a  l’adreça  de  correu  electrònic
altasocis.ampaportalada@gmail.com o bé lliurar-lo a la nostra oficina de l’AMPA dimarts i dijous de 9:00 a 9:30 en període lectiu.

Us encoratgem a col·laborar en les tasques i projectes de l’AMPA per poder millorar plegats l’educació dels nostres fills. 

TASQUES QUE FEM
-Col.laborem amb la celebració de les festes (la Castanyada, Sant Jordi, fi de curs, festes de nadal…)
-Gestionem l’assegurança d’accidents amb cobertura d’activitats esportives a tots els alumnes socis que realitzen activitats de caire esportiu.
-Financiem el curs de vela als alumnes socis de Cicle Mitjà i Superior.
-Finançem les samarrates als alumnes de 6è socis de l’AMPA. 
-Participem activament en l’acondicionament de l’escola.
-Participem en el Consell Escolar.
-Donem suport als mestres i direcció de l’escola.
-Gestionem les sol.licituds de les subvencions d’ensenyament i esports amb l’Ajuntament d’Altafulla.
-Organitzem juntament amb l’escola una activitat anual d’escola verda.
-Organitzem diferents activitats per recaptar diners per la Marató de TV3.
-Us mantenim informats mitjançant el bloc i facebook.
-Participem amb l’organització del casal d’estiu a l’escola.

INVERSIONS REALITZADES ELS ULTIMS CURSOS
Curs 2018-19:
-Ordinadors per les aules
-Altaveu de so
-Llibres de lectura per les aules

Curs 2017-18:
-Resta de cortines de l’escola
-Ampliació de l’hort
-Cortines menjador
-Rentamans menjador i altres obres d’acondicionament

Curs 2016-17:
-Projecte EDUCOR (emocions) 
-Material aules d’educació especial
-Projecte patis
-Llibres primària Cicle Inicial Sant Jordi 
-Pissarres digitals aules P3 
-Forn per cuinar al vapor (menjador) 
-Hamaques P3 (menjador) 
-Tatamis (judo) 

Curs 2015-16:
-Renovació de l’aula d’informàtica aportant 17 ordinadors i els seus components.
-Vinil per l’aula polivalent per realitzar l’activitat de dansa.

AMPA LA PORTALADA
ampalaportalada.blogspot.com.es
ampa.portalada@gmail.com

L’AMPA som tots  

Quota anual  
per família 

30€

Us animem a fer-vos seguidors del bloc: 
ampalaportalada.blogspot.com.es

on durant tots el curs hi trobareu informació actualitzada de 
totes les activitats promogudes per l’AMPA.

INSCRIPCIÓ DE SOCIS
 Per fer ús dels serveis o activitats extraescolars gestionades per l’AMPA s’ha de ser soci. 

Podeu trobar el formulari d’inscripció al nostre bloc i enviar-lo per correu electrònic a
altasocis.ampaportalada@gmail.com junt amb el reguard de pagament.

http://ampalaportalada.blogspot.com.es/


Curs 2014-15:
-Renovació de l’aula d’idiomes aportant tot el sistema nou d’auriculars i so.
-Auriculars per la sala de música.
-Col.laboració amb l’escola en el projecte de l’eix transversal: Les cultures del món.
-Jocs de taula per cicle mitjà i superior.
-Pales i cubells pel menjador.

Curs 2013-14:
-Renovació del terra del menjador amb l’ajut econòmic del Departament d’Ensenyament.
-Dues àrees de joc pel pati de Cicle Infantil.
-Llibres de lectura per a les aules i la biblioteca del centre.
-Quatre ordinadors i diccionaris i calculadores per a Cicle Mitjà.
-Armaris pel passadís de cicle infantil on guardar les joguines.
-Tapís per practicar l’activitat de rítmica.

Curs 2012-13:
-Armari per la sala de psicomotricitat on guardar les sabates.
-Instal·lació de calefacció i aire condicionat al menjador de l’escola.
-Compra de pissarres digitals des de P5 a 6è.
-Instal·lació de cortines a totes les aules per afavorir una millor visibilitat de les pissarres digitals.

SERVEIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE OFERIM

MENJADOR - menjador.ampaportalada@gmail.com

ACOLLIDA - acollida.ampalaportalada@gmail.com
L’horari d’acollida és de 7:30 a 9:00 i de 16:30 a 18:00 hores.
Els imports i altra informació sobre el servei d’acollida podeu consultar-lo al nostre bloc.

LLIBRES DE TEXT - llibresampa.portalada@gmail.com
Des de l’AMPA es gestiona la distribució dels llibres de text perquè les famílies puguin obtenir els llibres a un preu molt més competitiu. 

SOCIALITZACIÓ - llibresampa.portalada@gmail.com
Adreçada als alumnes de 3r fins a 6è, ja que la resta utilitza llibres de fitxes en els que escriuen pel que no poden reutilitzar.

ROBA ESPORTIVA - robaesportivaampa.portalada@gmail.com
La roba esportiva podeu adquirir-la  a la  botiga MINIMUN de Tarragona.  Tot  i  que no és  obligatòria,  si  és  recomenable  sobretot  quan surten
d’excursió.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
-Anglès (anglesampa.portalada@gmail.com): des de P5 a 6è. (Inscripcions fins el 26/07/2019).
-Bàsquet (basquetampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.
-Dansa (dansaampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.
-Emocions amb gossos (gossosampa.portalada@gmail.com) :  per alumnes de P4 a 6è.
-Hípica (hipicaampa.portalada@gmail.com): a partir dels 5 anys.
-Judo (judoampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.
-Futbol sala (futbolsalaportalada@gmail.com): per alumnes de P5 a 2n.
-Natació (natacioampa.portalada@gmail.com): per tots els alumnes del centre.
-Patinatge (patinatgeampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.
-Rítmica (ritmicaampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è. 
-Robòtica (roboticaampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.
-Teatre (teatreampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è. 
-Zumba (zumbaampa.portalada@gmail.com): per alumnes de P4 a 6è.

-Hipopressius per adults.


