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A	Santa	Coloma,	el	15	de	gener	del	2021	

Benvolgudes	Famílies,	

Ens	dirigim	a	vosaltres,	per	a	explicar-vos	qui	som	i	què	fem.	L’AMPA	és	l’Associació	de	Mares	i	

Pares	d’Alumnes	del	Col·legi	M.	Janer.		

L’òrgan	executiu	de	l’Associació	és	la	Junta	Directiva,	integrada	per	la	Direcció	del	Col·legi,	així	
com	 les	 mares	 i	 pares	 voluntaris	 elegits	 en	 l’Assamblea	 Ordinària	 de	 l’AMPA,	 que	

desinteressadament	 es	 reuneix	 periòdicament	 per	 tractar	 tots	 aquells	 temes	 que	 les	 parts	
consideren	que	han	de	ser	objecte	d’anàlisi	per	donar	compliment	als	objectius	estatutaris	de	
l’AMPA.	Aquests	objectius	són	diversos	però	principalment	són	els	següents:	

(1) facilitar	 els	 contactes	 i	 la	 comunicació	 i	 informació	 entre	 la	 direcció	 de	 l’escola,	 el	
claustre	 de	 professors	 i	 mares	 i	 pares	 d’alumnes	 i	 ells	 amb	 els	 seus	 fills	 en	 temes	
rellevants	pel	bon	funcionament	de	l’escola;	

(2) proposar	a	la	direcció	del	col·legi,	els	suggeriments,	idees	i	projectes	que	estimi	adients	
en	 tot	 el	 que	 afecta	 els	 interessos	 humans,	 educatius	 i	 de	 formació	 integral	 dels	
alumnes	i	defensar-los	

(3) promocionar	 activitats	 culturals,	 esportives,	 de	 vivència	 cristiana	 i	 de	 convivència	
social	 i	 educació	 cívica,	 en	 la	 línia	 educativa	 del	 col·legi	 i	 en	 benefici	 de	 la	 formació	

integral.	

(4) constituir	i	mantenir	un	fons	de	reserva	que	serà	destinat	a	fomentar	els	objectius	del	
centre	en	coordinació		

L’AMPA	es	 reuneix	com	a	mínim	una	vegada	a	 l’any	en	una	Assemblea	General	Ordinària	en	
què	es	convoquen	totes	les	mares	i	pares	d’alumnes	del	col·legi,	per	informar	de	les	activitats	
de	l’Associació	del	darrer	any,	explicar	els	projectes	nous,	aprovar	els	comptes	del	curs	acabat	i	

el	 pressupost	 del	 curs	 que	 s’inicia,	 elegir	 una	 nova	 Junta	 Directiva,	 si	 s’escau,	 i	 sobretot,	
escoltar	les	mares	i	els	pares	que	hi	assisteixen	per	recollir	inquietuds;	suggeriments	de	millora	
o	propostes	de	projectes	o	activitats.sempre	pensant	en	els	nostres	fills	i	en	el	futur	que	volem	

construir	per	a	ells.	

Aquest	 curs,	 per	 primera	 vegada,	 es	 va	 demanar	 a	 les	mares	 i	 pares	 que	 fessin	 arribar	 a	 la	
Junta	de	l’AMPA	qualsevol	suggeriment	o	projecte;	entenem	que	aquest	canal	de	comunicació	

és	important	per	donar	veu	a	tots	els	socis	i	enriquir	les	activirats	de	l’AMPA.	

Volem	destacar	els	projectes	que	es	varen	presentar	en	 l’Assamblea	Ordinària	celebrada	el	
passat	 3	 de	 desembre	 del	 2020,	 per	 dur	 a	 terme	 durant	 aquest	 curs	 20/21	 que	 està	

clarament	marcada	per	la	situació	d’excepcionalitat	de	la		COVID-19	que	estem	vivint:		

a) Estudi	de	Bioma	per	valorar	els	nivells	actuals	de	Co2	en	 les	aules	 i	els	espais	comuns;	 i	
valorar	 la	 incorporació	 de	 mesuradors	 de	 Co2	 en	 les	 aules	 de	 l’escola	 per	 ajudar	 a	

optimitzar	la	ventilació	dels	espais	interiors;	tot	plegat	amb	l’objectiu	de	reduir	el	risc	de	
contagi	 de	 la	 Covid-19	 a	 través	 d’aerosols	 i	 millorar	 la	 qualitat	 de	 l’aire	 en	 els	 espais	
interiors	de	l’escola.	

b) Finançament	de	material	divers	per	 l’escola	 i	amb	especial	èmfasi	al	material	 tecnològic	
per	a	la	utilització	per	part	dels	nostres	fills.	
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c) Adquisició	 de	 pissarres	 i	 projectors	 digitals	 per	 dotar	 totes	 les	 aules	 d’aquesta	

tecnologia.	

d) Preparació	 de	 conferències.	 Podeu	 enviar	 les	 vostres	 propostes	 a	
secretaria@ampajaner.org	

e) Organització	del	concurs	de	dibuix	de	Nadal	de	4t	de	primària,	finançament	de	l’obsequi	
d’un	 llibre	 de	 lectura	 i	 organització	 de	 la	 xerrada	 presencial	 de	 l’escriptor	 i	 de	
l’il·lustrador	 del	 llibre	 amb	 tots	 els	 nens	 de	 4rt	 de	 primària	 per	 explicar	 el	 procés	 de	

producció	literària.	

f) Co-finançament	del	projecte	d’Auxiliar	de	conversa	d’anglès	a	partir	de	3r	de	primària	
fins	a	4t	d’ESO,	programa	integrat	dins	de	 l’oferta	curricular	de	 l’escola.	Per	aquest	curs	

20/21	 l’Auxiliar	 de	 conversa	 és	 impartit	 per	 professors	 d’escoles	 d’idiomes	 d’Andorra	
externes	a	l’escola.	

g) Co-finançament	 de	 la	 incorporació	 d’una	 hora	 addicional	 d’anglès	 des	 d’I4	 a	 2n	 de	

primària	 amb	Music	 &	 Theatre	 fora	 de	 la	 programació	 curricular;	 com	 a	 activitat	 de	
migdia	per	tots	els	nens	d’aquests	nivells.	

h) Impulsar	l’escola	Verda,	tant	des	d’un	punt	de	vista	de	fomentar	la	reutilització	de	llibres,		

xandalls	i	material	escolar	i	d’esquí,	entre	d’altres;	com	per	impulsar	accions	d’economia	
circular	 i	 sostenibilitat	 en	 el	 marc	 de	 l’escola;	 aprofitament	 del	 bosc	 per	 treballar	

conceptes	d’economia	circular,	productes	de	proximitat	en	el	menjador	de	l’escola;	etc.	

i) Organitzar	 activitats	 per	 potenciar	 els	 valors	 d’escola	 i	 família,	 la	 solidaritat	 i	 la	
companyonia.	

j) Impulsar	 la	 comunicació	 amb	 els	 caps	 d’estudi	 de	 cada	 etapa	 per	 identificar	 àrees	 de	
col·laboració	Escola-	AMPA	per	afegir	valor	al	programa	curricular	de	l’escola	o	en	altres	
aspectes	de	funcionament	de	l’escola	com	per	exemple,	sortides	o	viatges	de	final	de	curs,	

accés	a	exàmens	oficials	d’idiomes,	 traslladar	 inquietuds	 rebudes	per	pares	de	diferents	
etapes;	etc		

k) Finançament	puntual	d’altres	inversions	materials	sol·licitades	a	l’AMPA	per	la	Direcció	de	

l’escola,	si	s’escau.	

Tots	aquests	projectes	 i	activitats	els	podrem	dur	a	terme	gràcies	a	 la	vostra	col·laboració,	 ja	
que	molts	dels	projectes	tenen	un	cost	econòmic.		

És	 per	 tot	 això	 que	 us	 convidem	 a	 participar	 en	 el	 nostre	 projecte	 comú	 i	 us	 facilitem	 les	
sol·licituds	necessàries	per	la	vostra	inscripció	a	l’AMPA.	La	quota	anyal	és	de	30€	per	família.		

US	 AGRAIRÍEM	 QUE	 TOTES	 LES	 FAMÍLIES	 RETORNEU	 EL	 FORMULARI	 ADJUNT	
COMPLIMENTAT	I	SIGNAT	EN	LES	2	CARES	ABANS	DEL	PROPER	29	DE	GENER	DEL	2021.		

Per	més	Informació	podeu	accedir	a	la	pàgina	web	www.ampajaner.org	o	fer-vos	seguidors	del	
perfil	 d’Instagram	 (	 https://www.instagram.com/ampajaner/	 )	 i/o	 de	 Facebook			

(https://www.facebook.com/AMPA-Janer-222201597790339	)	de	l’AMPA	Janer.		

Atentament,	

Junta	AMPA	Col·legi	M.	Janer	
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INCRIPCIÓ	ASSOCIACIÓ	DE	MARES	I	PARES	COL·LEGI	M.	JANER	

Nova	alta	soci	AMPA			 Socis	existents	-confirmació	de	la	domiciliació	bancària.	 	 	No	volem	ser	socis	de	l’AMPA	

Ens	 plau	 autoritzar-los	 fins	 a	 nova	 ordre	 (revocada	 per	 escrit)	 que	 la	 quota	 anual	 de	 l’AMPA	 sigui	

domicilada	sense	altre	previ	avís,	en	el	nostre	compte	bancari	en	una	entitat	bancària	andorrana,	obert	
a	nom	de:	

Sr./a...........................................................................................................................................	

COMPTE	IBAN	NÚM.	AD	_	_		-_	_	_	_-_	_	_	_	-_	_	_	_-	_	_	_	_-	_	_	_	_		

Signatura	titular	compte	

DADES	ALUMNE/S	

Nom		 	 	 Cognoms	_____________________________	 	 	Nivell	(1)	 	 	

Nom		 	 	 Cognoms	_____________________________	 	 	Nivell		 	 	

Nom		 	 	 Cognoms	_____________________________	 	 	Nivell		 	 	

Nom		 	 	 Cognoms	_____________________________	 	 	Nivell		 	 	

Adreça		 	 	 	 	 	 ________________________________	

Població		________________Tel.		 	 	 	

DADES	TUTOR/S	

Nom		 	 	 Cognoms	___________	 	 	 	 	Tèl________	 	 	

________________________________@_____________________	

Nom		 	 	 Cognoms	___________	 	 	 	 	Tèl________	 	 	

________________________________@_____________________	

A	Santa	Coloma	a,			de		 	 	del	2021	

	

	

(1)	NIVELL:	s’ha	d’especificar	el	grup	classe	de	cada	nen;	per	exemple	I3-	A;	1rESO	B;	etc	
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AUTORITZACIÓ	DE	TRANSFERÈNCIA	DE	DADES	PERSONALS	ENTRE	ESCOLA	I	AMPA	

Que	d’acord	amb	allò	disposat	als	articles	17	i	19	de	la	Llei	15/2003,	de	18	de	desembre,	Qualificada	de	
Protecció	de	Dades	Personals,	CONSENTEIXO	EXPRESSAMENT	I	AUTORITZO	a	la	junta	directiva	de	
l’AMPA	i	al	Col·legi	Mare	Janer	a	compartir	mútuament	les	dades	personals	meves	i	del(s)	meu(s)	fill(s)	
(nom,	cognoms	dels	tutors	i	dels	alumnes,	grup-classe	de	cada	alumne	i	compte	bancari	de	domiciliació	
de	la	família),	a	fi	i	efecte	de	millorar	la	gestió	i	manteniment	de	la	base	de	dades	dels	socis	de	l’AMPA	
per	mantenir-la	adequadament	actualitzada	i	evitar	baixes	no	registrades	o	altres	modificacions.	
	
Alhora,	que	en	compliment	de	l’art.	13	de	la	Llei	15/2003,	DECLARO	HAVER	ESTAT	INFORMAT	DE:	
1) Que	les	dades	personals	cedides	s’incorporaran	al	fitxer	denominat	“socis	AMPA”	el	responsable	del	

qual	és	l’AMPA	Col·legi	M.	Janer.	
2) 	Que	l’interessat	podrà	exercir	els	seus	drets	d’accés,	supressió	i	oposició	davant	el	responsable	del	

fitxer.	
3) 	Que	el	responsable	del	tractament	del	fitxer	serà	l’AMPA	Col·legi	Mare	Janer	ubicat	a	C/Roureda	

Tapada,	2	–	Santa	Coloma.	
4) Que	les	dades	es	conservaran	durant	el	termini	que	s’estipuli	a	la	norma	de	creació	del	fitxer.	
5) 	Que	el	meu	consentiment	aquí	donat	només	podrà	revocar-se	en	cas	que	el	sotasignat/da	adreci	un	

nou	escrit	al	responsable	del	fitxer	on	s’expliciti	clarament	aquesta	revocació.	

En/Na		 	 	 	 	 	 _________________________	

	 AUTORITZO	
NO	AUTORITZO	

AUTORITZACIÓ	DE	RECOLLIDA	I	ÚS	D’IMATGES	PER	PART	DE	L’AMPA	

Que	d’acord	amb	allò	disposat	als	articles	13	i	14	de	la	Llei	15/2003,	de	18	de	desembre,	Qualificada	de	

Protecció	de	Dades	Personals,	CONSENTEIXO	EXPRESSAMENT	I	AUTORITZO	a	la	junta	directiva	de	l’AMPA	
a	 recollir,	 tractar	 i	 publicar	 imatges	 del(s)	 meu(s)	 fill(s)	 en	 el	 marc	 d’activitats	 extraescolars,	 festes	 o	
esdeveniments	organitzats	per	l’AMPA	Janer	i	publicats	dins	de	l’espai	reservat	per	a	l’AMPA	a	la	pàgina	

web	del	col·legi,	al	la	pàgina	web	de	l’AMPA,	al	Facebook	i	l’Instagram	de	l’Ampa	Janer.	

En/Na		 	 	 	 ______________________________________	

	
AUTORITZO	

	 NO	AUTORITZO	

	
A	Santa	Coloma	a,		 	de		 	 	del	2021	
	

	
	
	
	
	
	

Signatura	
	

	


