
ACTIVITATS AMPA VEDRUNA 
PALAMÓS CURS 2021-2022

EXTRAESCOLARS 
El total d’alumnes que han gaudit d’aquestes activitats han estat 196 alumnes. 
Patinatge, dansa, ioga, mecanografia, anglès.

PROJECTE PATI 

ACOLLIDA MATINAL I BENVINGUDA 
El servei  acull de dilluns a divendres als alumnes d’infantil i primària en horari de 
8  h a 9 hores, i de 17 h a 18 h. 
Enguany han utilitzat aquest servei entre 80- 90 alumnes al llarg del curs.
La benvinguda és un servei que controla l’arribada dels alumnes per l’entrada de 
la pineda i un cop dins evita que aquests puguin sortir del recinte escolar.  

HORT 
Un dels projectes de l’escola és  l’hort urbà. Està situat a la pineda de l’escola, i se’n 
beneficien tots els alumnes d'infantil i de primària de l’escola. L’AMPA hem 
col·laborat amb la compra del material necessari per al desenvolupament de l’hort:
les jardineres, la terra, eines, ...

CASTANYADA, NADAL, SANT JORDI ...
Les festes populars del nostre calendari, són una cita obligada a celebrar amb els 
alumnes de l'escola.
L'AMPA col·labora amb la compra de les castanyes pels alumnes, i la seva cocció.
Per Nadal, col·labora amb el caga tió d’infantil comprant  un lot de material pels alumnes 
que utilitzen en el dia a dia de l’aula. També en la benvinguda dels patges reials per als 
alumnes d’infantil i cicle inicial de primària amb els respectius obsequis pels alumnes i 
una llaminadura. 
Per  Sant Jordi, s'organitza  un espectacle cultural, amb alguna companyia de teatre, els 
alumnes d'infantil i primària. Els regals d’enguany han estat la rosa i el llibre pels 
guanyadors dels jocs florals de cada curs de primària, secundària i batxillerat. Els 
alumnes d’infantil reben un lot de llibres per a cada aula i un segon lot de llibres per la  
biblioteca de l'escola.

PISCINA, DANSA, IOGA, MECANOGRAFIA I VELA 
L’AMPA subvenciona parcialment l'activitat de piscina de 4t de primària i de 2n d’ESO 
implicant una rebaixa en el cost.
L'activitat de  mecanografia pels alumnes de 5è de primària, està subvencionada al 
100% per l'AMPA.
També durant l’horari lectiu, els alumnes de tercer de primària duen a terme l'activitat 
d’expressió corporal dins el món de la dansa, combinat amb sessions de ioga, realitzat 
per la Companyia de Dansa CobosMika, també subvencionat al 100%.
Igualment,  se subvenciona  l'activitat de Vela, en la que participen els alumnes de 6è 
de primària, durant un trimestre.

A continuació es detallen les activitats que ha realitzat l’AMPA de l’Escola Vedruna 
Palamós durant el curs 2021-2022.
També hem estat en contacte amb la resta d’AMPAs del municipi per fomentar activitats 
coordinades a diferents nivells i sempre hem obert les nostres activitats a alumnes d’altres 
centres educatius, ja que pensem que aquesta iniciativa és bona.
Per tant, volem fer extensiu que la nostra activitat no es centra només a l’escola sinó que 
també ens agrada participar en l'àmbit educatiu del nostre municipi conjuntament amb els 
membres de la nostra escola. 
Aprofitem per agrair a tots els associats l’aportació que fan amb el pagament de la quota 
de socis d’AMPA i també especialment a la col·laboració de moltes famílies que donen 
suport en la preparació de les activitats que duem a terme. 

Agraïm a l’escola el suport que ens ofereix tant en l'àmbit directiu, de professorat i 
administratiu.

S’han dut a terme una sèrie de modificacions: obres, mobiliari, materials,... per tal 
que la zona del sorral del pati de l'escola estigui adaptada al projecte i necessitats 
educatives escolars.



Altres de les despeses que tenim al llarg del curs escolar, és el telèfon, la protecció 
de dades, l'assegurança, l'administrativa, gestoria per als comptes fiscals, els 
impostos i tributs corresponents com a entitat que estem al  corrent de tributem 
amb  la llei vigent actual.
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LOGOPEDA 
El servei de logopeda pels alumnes de l'escola, des del mes d'octubre fins 
a maig amb unes 30-40 hores mensuals, donant suport i reforç escolar.

DESPLAÇAMENTS, COLÒNIES, TEATRE ...

SOPAR DE BATXILLERAT
L’AMPA subvenciona  als alumnes de segon de Batxillerat el sopar de la festa de 
comiat i  les orles dels alumnes.
També premia a l’alumne guanyador del  millor expedient acadèmic amb un 
import de 300 euros.

UNPORTAL 
Es tracta d’una plataforma informativa sobre els recursos educatius que 
existeixen. És una gran ajuda pels alumnes a partir d’ESO. Defineix els diferents 
centres, notes de talls, cost de matrícules, itineraris curriculars, dobles 
titulacions....

SOCIALITZACIÓ 

L'AMPA, fa uns anys va iniciar el projecte, de material i llibres socialitzats, per tal de 
reduir la despesa econòmica a les famílies i reduir el màxim de residus al planeta amb 
la reutilització dels llibres.
El material i els llibres es compren de manera mancomunada, per facilitar el material a 
tots els escolars del centre, i facilitar la tasca a les famílies i docents. Utilitzant de 
manera homogènia i sostenible el material fungible escolar.

ACTIVITATS DE FINAL DE CURS

L’AMPA subvenciona als alumnes d’ESO diferents desplaçaments a excursions o 
concursos, i al teatre Galliner de Girona.
També col·labora amb les colònies als alumnes de 6è de primària, amb una 
aportació econòmica per reduir el cost.

Amb l'aportació econòmica  de l'AMPA, pel festival de fi de curs d'infantil i 
primària de l'escola, es compren les orles, obsequis  dels alumnes. 
 I una segona aportació per subvencionar el comiat de fi curs dels alumnes 
de 4t ESO de l’escola

ALTRES DESPESES I GESTIÓ 
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PROJECTE ROBA 
L'AMPA enguany ha iniciat un projecte per reciclar i donar una alta vida a la 
roba escolar dels nostres fills, reutilitzant-la amb un mercat de segona mà, 
gestionat per l'AMPA i amb fins benèfics.
Els alumnes de 6è, han decidit de manera democràtica,  quina ONG es 
beneficiarà dels diners recaptats durant aquest curs escolar.


