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Benvolgudes famílies, 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·legi Sagrada Família d’Horta vol donar-vos la benvinguda, 
atès que ja des d’ara passeu a formar part de la gran “família SAFA”. 

Us convidem a ser membres actius de la nostra Associació ja que tots junts podem fer molt més. Formant part de l’ 
AMPA l´alumne es pot beneficiar de:  

 Esdeveniment educatius i lúdics, coordinats i treballats conjuntament amb els professors (Benvinguda a 
les famílies, Nadal, Carnestoltes, Jocs Florals, Diada..) 

 Subvencions en les activitats dirigides als alumnes (Tallers, visites als museus) premis als diferents 
concursos (Fotografia Matemàtica, Fonix-Anglès, Francès, Sant Jordi...) 

 Realitzar activitats esportives extraescolar (Handbol, Futbol, Bàsquet, Patinatge), així con d’altres 
complementàries (Mecanografia, Teatre, Escacs, Safa Dance...) 

 Assistència a Xerrades dirigides als pares, d’ajuda/orientació sobre l’educació dels nostres fills i que 
l’Escola Activa de Pares organitza.  

 Activitats dirigides als adults a partir de les 17.30h (Tallers, Dansa...)  

 Altres activitats que puguin sortir dels diferents membres. 
 
També l’AMPA:  

 Recull i atén les iniciatives i suggeriments dels pares, les gestiona per tal de donar una resposta o les 
trasllada als interlocutors més adequats.  

 Vetlla per l’educació cristiana dels alumnes i el caràcter propi del Col·legi. 

 Estableix relacions amb altres institucions. 
 
La quota Biblioteca es destina a la compra de material didàctic per a les aules d’educació infantil, a la compra de 

llibres d’aula i de la biblioteca del col·legi i també, a l’adquisició de material informàtic i de suport digital. 

L’Obra de Protecció Escolar, per a alumnes orfes,  és un servei de previsió i mutualitat, promogut per la pròpia 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes, que garanteix el pagament de les despeses col·legials de l’alumnat que té la 
desgracia d’esdevenir orfe de pare, mare o tutor al llarg de la seva vida escolar al Col·legi Sagrada Família d’Horta.  

 
Amb la quota AMPA es té com a objectiu donar suport i assistència als socis; per formar part de l’AMPA s’ha de 
satisfer el rebut anual de 55€ que es presenta al cobrament al mes d’octubre i que inclou: 
 

 Quota AMPA:  38,00 € per família i curs (nomes 1 cop per família) 

 Quota Biblioteca:    4,00 € per alumne i curs 

 Obra de Protecció Escolar:   13,00 € per alumne i curs 

Som una associació sense ànim de lucre i tot reverteix en els nostres fills. La Junta Directiva es reuneix com a mínim 
un cop al mes, habitualment el segon dilluns i ens organitzem mitjançant comissions de treball. Al front de cada 
comissió es troben dos vocals (o més) membres de la Junta. 

Un cop l’any, generalment durant el mes d’octubre, es realitza una Junta General, on es presenten els balanços 
econòmics del curs, un resum de les activitats realitzades, hi ha un torn obert de paraula on ens podeu traslladar les 
vostres inquietuds...  També s’hi aproven els pressupostos pel següent curs escolar / exercici. En aquesta Junta, tots 
els pares associats estan convidats.   

Si voleu conèixer com invertim les quotes dels associats i ampliar la informació, ens complaurà atendre-us tots els 

divendres a l’AMPA OBERTA, de 17.15h a 18.00h (despatx AMPA) o bé a través del nostre bloc: 

http://ampasafahorta.org 

 

http://www.safahorta.net/
http://ampasafahorta.org/


 

Voluntaris: és necessari que les mares i pares participeu com a voluntaris per dur a terme totes les activitats que es 

desenvolupen al llarg del curs. Sense els voluntaris l’activitat de la Junta de l’AMPA seria inviable, per això us animem 

a que us hi apunteu, pel futur dels nostres fills.  

Us demanem que ompliu les dades adjuntes i les lliureu a la Secretaria del Col·legi juntament amb la documentació de 

la matrícula. 

Moltes gràcies i sigueu benvinguts.  

AMPA SAFA-HORTA 
Barcelona, abril de 2013 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(LLIURAR A SECRETARIA JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA)  
 
Alta associat AMPA SAFA-HORTA  - quota anual 2013-2014: 55€ 
 
Nom de l'alumne: ____________________________________________  Curs: __________________  
Nom de la mare:   ____________________________________________ Telèfon: _______________ 
Nom del pare: ____________________________________________ Telèfon: _______________ 
 
Adreça: ______________________________________________________________________________ 
Codi postal: _______________  Població: ___________________________________________________ 
e-mail/s per a comunicacions i activació bloc AMPA: 
______________________________________  / _____________________________________________
       
Signatura de la mare/pare o tutor                                                                      Data _____________________ 
                        

 

 

En compliment del que disposa la normativa sobre protecció de dades, us informem que les dades que ens faciliteu s'incorporaran a un fitxer informàtic propietat de l'AMPA SAFA-Horta de Barcelona tractant-se amb la 
més estricta confidencialitat. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, a 

través de l'AMPA OBERTA en horari d'atenció a les famílies, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org 

Amb la signatura d'aquest document els pares o tutors autoritzeu, mentre no ens manifesteu per escrit el contrari, la subscripció gratuïta al bloc així com la  publicació de les fotos i vídeos relacionades amb les 
activitats desenvolupades pels vostres fills estrictament en els mitjans de comunicació del Col·legi i de l’AMPA. 

mailto:info@ampasafahorta.org

