
 

 



 

 

 

Benvolgudes famílies!  
Un any més des de l’AMPA treballem per oferir un ventall d’activitats variades i              

enriquidores, que ofereixin qualitat al lleure dels infants i servei a totes les             

famílies interessades. Tot seguit us volem presentar tots els serveis que           

s’oferiran durant el curs 2017/18.  

Pel que fa al servei de menjador seguim comptant, un any més, amb Ecomenja              

que ofereix una alimentació sana i menús ecològics. El servei d’acollida tant del             

matí com de la tarda el segueixen formant monitores i monitors contractats/des            

per l’AMPA.  

Per programar les activitats extraescolars del nou curs s’ha tingut en compte            

les valoracions i propostes que ens vàreu fer arribar a través de l’enquesta de              

valoració. A continuació us presentem tots els serveis amb els horaris i preus,             

qualsevol pregunta no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.  

 

Salutacions cordials  

AMPA Escola Camins. 
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MENJADOR ESCOLAR  

Gestionat per l´empresa Ecomenja  

 

Ecomenja és una empresa dedicada a la gestió integral del servei de menjador             

escolar ecològic. Quin és el seu objectiu principal? Segons Ecomenja: “Millorar           

l’alimentació dels nens i nenes en edat escolar i incidir en l’educació per a una               

alimentació saludable. Per a nosaltres la cuina ecològica és un compromís amb            

la qualitat, la salut i el medi ambient. Creiem fermament que som el que              

mengem i ens esforcem per treballar de forma coherent amb els valors que             

això representa. L’alimentació és la font de la què el nostre organisme obté tot              

allò que necessita per seguir el cicle de la vida.”  

 

 

MENJADOR ESCOLAR 

PREU MENÚ FIXES PREU MENÚ EVENTUALS 

6,60€ 7,60€ 

Preu per dia 
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ACOLLIDES  

 

L'acollida ofereix un espai on poder deixar als infants, tant abans de començar             

la jornada escolar com després d'acabar-la. En aquest espai poden esmorzar,           

berenar... sempre acompanyats per monitores i monitors contractats per         

l’AMPA que els tenen preparades activitats i jocs didàctics i molt entretinguts.  

El rebut corresponent a l’acollida setembre, del matí i/o la tarda, es passarà el              

dia 20 de setembre. 

ACOLLIDA MATÍ 

 FIXES EVENTUALS 

7:45h - 9:00h 25,00€  
3,00€ 

8:30h - 9:00h 12,50€ 

 Preu mensual Preu per dia 

 

 

ACOLLIDA TARDA 

 FIXES EVENTUALS 

 16:30h – 17:00h 16:30h – 17:30h 16:30h – 17:30h 

1 dia setmanal 2,50 € 5,00 €  
 
 

3,00 € 

2 dies setmanals 5,00 € 10,00 € 

3 dies setmanals 7,50 € 15,00 € 

Més de 4 dies 10,00 € 20,00 € 

 Preu mensual Preu per dia 

 

Del 12 al 29 de setembre s’oferirà el servei d’acollida de 16:30h a 18h per               

aquelles famílies que ho necessitin ja que encara no s’hauran iniciat les            

extraescolars. El preu per utilitzar el servei d’acollida durant aquests dies serà            

de  20,50€ amb un mínim de 10 alumnes.  
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

● Període de realització de les activitats: Del 2 d'octubre de 2017 al 22             

de juny de 2018  

● Inscripcions: Del 3 de juliol 4 de setembre.  

Si ets soci de l’AMPA : 

➢ Rebràs un mail amb un usuari i contrasenya per accedir a l’aplicació            

Ampasoft i un manual per realitzar les inscripcions. 

Si encara NO ets soci:  

➢ Primer t’has de donar d’alta al sistema seguint les indicacions de           

l’annex “Altes Online” (pàg 20). Una vegada validades les dades per           

L’AMPA rebràs el teu usuari, contrasenya i manual per poder          

formalitzar les inscripcions. 

Si ets soci de l’AMPA però tens un fill/a que comença a P3: 

➢ També t’has de donar d’alta al sistema Ampasoft per poder realitzar           

les inscripcions de les extraescolars del nou nen/a. Seguir les          

indicacions de l’annex “Altes Online” (pàg 20). Un cop validades les           

dades per L’AMPA rebràs el teu usuari, contrasenya i manual per           

formalitzar les inscripcions. 

● Per poder gaudir de les activitats extraescolars és requisit         

indispensable ser soci/a de l'AMPA (excepte les activitats que ha ofert           

el Patronat d'Esports). La quota anual és de 30€. Les famílies que ja             

siguin sòcies queden automàticament renovades a menys que s’indiqui         

el contrari contactant amb l’AMPA. 

● Forma de pagament:  

- La quota de 30€ per família i per curs per ser soci de l’AMPA es               

cobrarà mitjançant rebut bancari el dia 20 de setembre de 2017.           

Per les famílies que ja siguin sòcies es faran servir les dades            

bancàries existents. Si les necessiteu modificar poseu-vos en        
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contacte amb l’AMPA. 

- Tots els pagaments es faran mitjançant rebut bancari el dia 1 de            

cada mes exceptuant el mes de setembre que es cobrarà el dia            

20 l’Acollida de setembre. Pel que fa a les activitats extraescolars           

el primer rebut serà l’1 d’octubre. 

- Per poder gaudir de les activitats gestionades per l’AMPA cal          

estar al corrent de pagament de tots els rebuts. 

- En cas de devolució de rebuts l’usuari es fa càrrec de la comissió             

per devolució que cobra el banc que és de 7,50€ 

● Preus: Les quotes porten incloses les despeses estructurals, que aquest          

any s’han ajustat a 3€.  

● Cada extraescolar requereix un mínim d'infants per dur-la a terme.  

● La inscripció a una activitat extraescolar determina el compromís         

d'assistència de tot el trimestre.  

● Les activitats d´iniciació a l'esport, psicomotricitat, aeròbic i multi-esports         

les ofereix el Patronat Municipal d'Esports i per tant, cal fer les            

inscripcions directament a les oficines del Patronat a partir del’1 de           

setembre.  
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Migdia DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
12:45 a  

         13:45h 

IOGA  
 

(3r- 6è) 

Dansa 
contemporània (3r - 

6è) 

Circ  
(3r - 6è) 

Màgia 
(3r - 6è) 

Tai-txi 

(3r - 6è) 
Teatre Músical  

(3r- 6è) 

 
13:45 a 

         14:45h 

 
IOGA  

 
(P4- 2n)  

 
Dansa  

Creativa  
(P5 - 2n) 

 
Circ 

(P5 - 2n) 

Màgia 
(1r - 2n) 

 
Tai-txi 

        (P5 – 2n) Teatre Músical  
(1r- 2n) 

TARDA 
          16;30 a  

17:40h 

Kids & 
Us 

(P3 – 2n) 

Kids & 
Us 

(P3 – 2n) 

Kids & 
Us 

(P3 – 2n) 

Kids & 
Us 

(P3 – 2n) 

 

 
 
 
 
 

TARDA 
 
 
 
 
 

16:30  
a  

         18:00h 
 

 
Psicomotricitat 

 (P3 - P4) 

Iniciació 
Esportiva  
(P5 – 1r ) 

Dansa  
Creativa  
(P3 – P5) 

Dansa  
En Família  
(P3 – 3r) 

Patinatge  
(P-5 – 6è) 

Multi Esports 
(2n – 6è) 

Patinatge  
(P-5 – 6è) 

Bàsquet 
(1r- 6è) 

Little English 
(1r – 2n) 
3r – 6è) 

Little English 
(P4 – P5) 

Little English 
(1r – 2n) 
(3r – 6è) 

Expressió 
Audiovisual amb 

Lego 
(1r – 6è) 

Calaix 
 de Sastre 
(P3 – P5) 

Calaix 
 de Sastre 
(P3 – P5) 

Calaix 
 de Sastre 
(P3 – P5) 

Calaix 
 de Sastre 
(P3 – P5) 

 Taller de còmic i 
il·lustració 

(2n - 6è) 

Escacs 
(1r – 6è) 

 

 Escola 
 de Tennis  

(1r- 6è) 

Aeròbic 
(2n - 6è) 

 

 
 

Tarda 
 

  17:00  
a  

18:00h 

Ciències 
experimentals 

(1r -4t) 

Petits Exploradors 
(P4 – P5)  

  

Robòtica  
(3er -  6è) 

Pre-Robòtica  
(1r -  2º) 

Robòtica  
(3er -  6è) 

 

 Música  
P3 

  

17:00 a 18:30h  Música  
P4 – P5 

  

17:00 a 18:45h   Música  
1r –  3r 

Música  
4t 

17:00 a 19:15h 
   Música 

5è – 6è 
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ANGLÈS AMB KIDS & US 

Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural           

d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre              

determinat, natural i espontani… Les criatures arriben al món dotades d’un           

cervell en el qual la majoria de circuits estan desconnectats, entre ells els del              

llenguatge. Per connectar i activar aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar          

d’estímuls significatius que potenciïn al màxim les habilitats innates per          

aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i optimitzar tots els mecanismes que           

s’activen durant els primers anys de vida per posar-los al servei de            

l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua… 

Kids&Us ofereix 

● Un mètode propi. 
● Grups reduïts. 
● Accés al mètode fins als 7 anys. 
● Continuïtat fins als 18 anys. 
● Cursos adaptats a cada edat. 
● Sessions dinàmiques 100% en anglès. 
● Exposició diària a l’idioma mitjançant l’audició d’una pista d’àudio. 
● Innovació i millora constants. 
● Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge. 

Voleu saber més i descobrir sobre el nostre mètode? www.kidsandus.es 

El setembre es farà una reunió per explicar el mètode. 

Horari: Preu: Participants: 

P3 a 2n 

Dilluns a Dijous 

16:30 a 17:40 

57,00 €/mes 

Materials: 

70,00 €/curs 

Mínims 5 alumnes 

Màxim 8 alumnes 
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ANGLÈS AMB LITTLE ENGLISH 

El nostre estil és acadèmic, però lúdic. És per això, que els nostres alumnes              

aconsegueixen bons resultats: els nens i nenes d'infantil adquireixen vocabulari,          

pronúncia i hàbits de classe mitjançant jocs, cançons i contes que els prepara             

pels cursos de primària. A partir de primer s'introdueixen les estructures i la             

lecto-escriptura a l'hora que continuen adquirint vocabulari, pronúncia i fluïdesa.  

No treballem amb llibre, sinó amb material preparat per nosaltres segons les            

necessitats. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P4 a P5 Dimarts 

1r a 2n Dilluns i dimecres 

3r a 6e Dilluns i dimecres 

16:30 a 18h 

34,50 €/mes (1 dia) 

44,00€/mes (2 dies) 

6 alumnes 

 
 
 

BÀSQUET 

L’escola de bàsquet Camins ofereix la possibilitat de conèixer aquest esport amb            
la facilitat de fer-ho en el mateix centre escolar. Té com a finalitat principal              
promoure el bàsquet entre els/les alumnes de l’escola amb la possibilitat de            
formar part més endavant dels equips del club de bàsquet del Patronat d’Esports             
de Les Franqueses del Vallès. L’activitat està gestionada per l’AMPA però es            
treballa conjuntament amb el Patronat d’Esports, qui aporta els/les monitors/es          
qualificats que duen a terme l’activitat. S’ofereix un espai de descoberta           
d‘aquest esport, sense promoure la competició, aprenent a treballar en equip i            
compartint una experiència en un ambient amigable, correcte, sa i esportiu. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1r a 6è  

Dijous 16:30 a 18h 

24,00 €/mes 6 alumnes 

10 
 



 

 

 

CALAIX DE SASTRE  

És una activitat on es realitzen diferents tallers: Manualitats, Jocs, lectura de            
contes, disfresses, maquillatge... (moltes d´elles amb materials reciclats). 

Els objectius principals són: 

El desenvolupament creatiu, potenciar la imaginació, treballar en equip, recolzar 

els hàbits: d’ordre, neteja, respecte pels companys i els materials... 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P3 a P5 

Dilluns a Dijous  

 16:30 a 18h 

17,00 €/mes 6 alumnes 

  
CIÈNCIES EXPERIMENTALS A CÀRREC D'EXPLÒRIUM 

Els cursos donen als infants una aproximació al pensament científic. Consisteixen           
en activitats de diverses branques de la ciència -matemàtiques, física, química,           
biologia, robòtica, astronomia, ... - perquè es vagin introduint en el món de la              
descoberta científica de manera manipulativa i vivencial. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1r i 2n 
3r i 4rt 

 Dilluns de 17h a 18h  
 

 25 €/mes 

Material: 25 € 

9 alumnes 
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CIRC A CÀRREC DE DAVID CUSPINERA 

En aquest taller treballarem la cooperació, la constància, el coneixement del           
propi cos, la millora de l'autoestima i l'empatia, així com la creativitat i             
l'expressió corporal i artística.  

El desenvolupament i la pràctica de les diferents tècniques del Circ com a 

complement a l'educació física, pot esdevenir una eina pedagògica de primer 

ordre en els infants. 

Horari: Preu mensual: Participants: 

Dimecres 

3r a 6è 12:45h a 13:45h 

P5 a 2n  13:45h a 14:45h  

18,00 €/mes  Mínim 8 alumnes 

Màxim 12 alumnes 

 
DANSA CONTEMPORÀNIA I CREACIÓ A CÀRREC DE ROSA BALLARÍ 

La Dansa Contemporània explora diferents llenguatges artístics de moviment,         

paraula, imatge i arts performatives. A través de diferents propostes de           

moviment, s´explorarà la dansa i la creació espontània, partint de les expressions            

pròpies i singulars de cada nen i nena. L'objectiu del taller és proporcionar un              

espai on els nens i nenes explorin el seu moviment i la seva capacitat creativa. I                

portar-ho a la creació i composició en grup. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

3rt a 6è 
Dimarts de 12:45h a 13:45h 

 

28,00 €/mes 6 alumnes 
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DANSA CREATIVA A CÀRREC DE ROSA BALLARÍ 

La Dansa Creativa, és una forma d´expressió artística on es potencia el moviment             
natural i espontani dels infants. 

El joc, la música i els materials diversos, són els elements que s´utilitzen per              
acompanyar a descobrir i explorar el seu propi cos, potenciant la imaginació i             
l´exploració en grup, atenent la singularitat de cada alumne. 

L´objectiu d´aquest taller, es proporcionar un espai on els nens i nenes gaudeixin             
del moviment i la dansa, beneficiant la psicomotricitat, la coordinació i           
l´expressió. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P5 a 2n 
Dimarts de 13:45 a 14:45h  

P3 a P5 
Dimecres de 16:30 a 18:00h 

 

28,00 €/mes 

 

6 alumnes 

 

DANSA EN FAMÍLIA  A CÀRREC DE ROSA BALLARÍ 

Un espai de Dansa en Família, que cerca crear una atmosfera de diàleg a través               
del moviment, l’expressió i la dansa, entre els diferents membres de la família             
que hi participen. Es un espai per explorar amb els fills, des d’un llenguatge no               
verbal i a través del cos, el contacte, l’exploració i la creativitat. 
 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P3 a 3r 
Dijous de 16:30h a 18:00h  

 

33,00 €/mes  6 alumnes 
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TALLER DE CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ A CÀRREC DE CARLOS MORÁN 

En aquest curs de Còmic i il·lustració ensenyarem als alumnes a com escriure             
amb imatges les seves pròpies històries, fantasies, somnis o dilemes morals. 

Es tracta d'estimular la imaginació de l'alumne, perquè pugui expressar i           
entendre millor el seu entorn social i familiar. Fins i tot, podem utilitzar els              
còmics (narració gràfica) com a eina per l'autoconeixement dels nostres mons           
interns, arribant a comprendre parts de nosaltres mateixos que desconeixem a           
través dels nostres propis dibuixos. 

Els primers mesos del curs iniciarem un temari on practicarem les tècniques de             
dibuix bàsiques que necessitarem per expressar millor el llenguatge dels Còmics. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

2n a 6è 
Dimarts de 16:30h a 18h 

 

  31,00 €/mes 6 alumnes 

 

 
ESCACS AMB CLUB D’ESCACS LES FRANQUESES 

L’objectiu principal és fomentar l’interès, passió i aprenentatge pels escacs. Pes           
assolir aquest objectiu la metodologia d’ensenyament serà a través de jocs           
vivencials, histories, contes i jocs relacionats amb els escacs a més de les pròpies              
partides. La manera de treballar els continguts serà primordialment en grup, de            
manera participativa i interactiva amb el mestre. 

Es farà una lliga a partir del segon trimestre quan la classe sàpiga moure              
mínimament les peces i tingui el significat d’escac i mat. A més a més els               
continguts s’ensenyaran de manera transversal amb les assignatures comuns de          
primària. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1er a 6è 
Dimecres de 16:30h a 18h  

 

21,00 €/mes 6 alumnes 
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EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL AMB LEGO 

Amb un Set de LEGO (Story Starter) i les seves peces seleccionades especialment             
per a la creació d’històries, els alumnes utilitzen la seva imaginació i el seu              
llenguatge per concebre, escriure i visualitzar històries d’escriure personalitats i          
comunicar-les als altres. A més portarem les seves històries a diferents           
plataformes: realitzarem còmic, stop motion, teatre, cinema segons el seu          
interès i desenvolupament. També reinterpretarem històries de cinema,        
llegendes o unes altres ja existents. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1r a 6è 
Dijous de 16:30h a 18h 

 

 33,00 €/mes 6 alumnes 

 
 

IOGA AMB ESPAI IOGA 

És un espai on cada nen experimenta i aprèn com es mou el seu cos a partir de                  
postures corporals, contes i jocs. A través de jugar a ioga els nens aprenen a               
equilibrar, respirar, concentrar i relaxar el seu cos, ment i ànima. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

3r a 6è 
Dilluns de 12:45h a 13:45h 

P4 a 2n 
Dilluns de 13:45 a 14:45 

 

27,00 €/mes 6 alumnes 
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MÀGIA AMB GRUP CHARLY TRAMA 

L’il·lusionista Jordi Quimera ofereix una activitat extraescolar sobre l’art de la           
màgina amb la voluntat d’apropar als nens i nenes aquesta branca artística des             
d’una vessant professional. Els alumnes aniran descobrint aquest art a través del            
coneixement i la pràctica de diferents especialitats.  

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

3r a 6è 
Dijous de 12:45h a 13:45h 

1r a 2n 
Dijous de 13:45 a 14:45 

 

27,00 €/mes 6 alumnes 

 

 
PATINATGE ARTÍSTIC AMB CLUB PATINATGE LES FRANQUESES 

El patinatge és un esport molt complet perquè s’exercita l’equilibri, els reflexos i la              
coordinació. L’extraescolar l’ofereixen patinadores del Club de Patinatge Les         
Franqueses. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P5 a 6è 
Dilluns o dimecres 

16:30 a 18h 

23,50 €/mes 6 alumnes 

 
PETITS EXPLORADORS AMB EXPLORIUM 

A petits exploradors realitzem activitats que afavoreixen el pensament científic          
mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Treballem          
programant robots adequats per aquesta edat, fomentem el pensament lògic i el            
raonament amb jocs especialitzats i ens iniciem en el món de la experimentació i              
el mètode científic. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P4 a P5 
Dimarts de 17 a 18h 

27,00 €/mes 6 alumnes 
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PRE-ROBÒTICA I ROBÒTICA AMB EXPLORIUM 

En els cursos treballem la programació des d'un punt de vista divertit i motivant.              
En els primers cursos comencem amb robots més senzills i un llenguatge visual,             
mentre que en els últims fem ús de llenguatges més formals i robots on és               
necessari treballar també alguns conceptes d'electrònica 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1er a 2º 
Dimarts de 17 a 18h 

3er a 6è 
Dilluns i Dimecres de 17 a 18h 

27,00 €/mes 6 alumnes 

 
 

TAI-TXI A CÀRREC DE MARC RICART 

Es segueix l´estil yang i txi-kung (Qi-Gong) on es realitzen moviments per prendre             

consciencia del cos i es treballen i coordinen moviments suaus amb respiració tot             

acompanyat de música relaxant. Tenint en compte que el Tai-txi és un Art             

marcial xinés, amb els nens i nenes es practicaran moviments lents coordinats            

amb moviments ràpids d'auto defensa, tot aprenent a canalitzar l’energia amb la            

respiració abdominal. Es crea un espai per aprendre a respectar-se i a respectar             

els altres, reforçant l´autoestima i el pensament positiu. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P5 a 2n 
Divendres de 13:45 a 14:45h 

3r a 6è 
Divendres de 12:45 a 13:45h 

23,00 €/mes 6 alumnes 

 
 
  

17 
 



 

 

 
TEATRE MUSICAL AMB FRANCESCA MASCLANS 

Les classes de Teatre Musical treballarem temes musicals del repertori per tal            
d'aplicar-hi les primeres nocions de tècnica vocal i d'interpretació de cançons.           
Aquest treball musical i escènic el combinarem amb escalfament vocal i jocs            
teatrals de desinhibició i tècnica teatral. Tot plegat, des d'un punt de vista lúdic              
però rigorós. 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

3r a 6è 
Dijous de 12:45h a 13:45h 

1r a 2n 
Dijous de 13:45 a 14:45 

 

23 €/mes 6 alumnes 

 
 

ESCOLA DE MÚSICA 

Trobareu tota la informació respecte horaris, classes i preus a l’annex corresponent. 

 
 

ESCOLA DE TENNIS A CÀRREC DE CLUB PÀDEL JORDI PLANA 

L'activitat està dirigida per monitors i monitores del club de Pàdel Jordi Plana             

amb experiència i amb una àmplia disponibilitat de material esportiu per poder            

organitzar activitats dinàmiques, innovadores i adaptades al nivell        

d'aprenentatge de cada nen i nena, fomentant que tots i totes aprenguin.  

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

1r a 6è 

Dimarts de 16:30h a 18h  

25,00 €/mes 8 alumnes 
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Activitats que el patronat d’esports ofereix a l’escola 

 
● Les activitats d´iniciació a l'esport, psicomotricitat, aeròbic i multi-esports les          

ofereix el Patronat Municipal d'Esports i per tant, cal fer les inscripcions            

directament a les oficines del Patronat a partir del’1 de setembre.  

 
 

INICIACIÓ A L´ESPORT 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P5 a 1r 
Dimarts de 16:30 a 18h 

40€/trimestre  

 
PSICOMOTRICITAT 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

P3 a P4 
Dilluns de 16:30 a 18h 

40€/trimestre  

 
 

AERÒBIC 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

2n a 3r 
Dimecres de 16:30 a 18h 

40€/trimestre  

 
 

MULTI-ESPORT 

Horari: Preu mensual: Mínim de participants: 

2n a 6è 
Dimarts de 16:30 a 18h 

40€/trimestre  
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ANEXE: Altes Online 

 

Fer click al següent enllaç i seguir les indicacions: 

https://ampacamins.ampasoft.net/login  

 

- Marcar “Altes Famílies” com indica la imatge i seguidament sortirà el 
formulari per omplir les dades. 

 

 

 

- Recordar que els camps marcats amb *, són indicadors de camps 
obligatoris. 
 

- El formulari està pensat per afegir un tutor/a i un nen/a, però es poden 
afegir tants tutors i fills com les famílies necessitin, marcant la opció: 

“Afegir tutor” / Afegir Alumne”. (veure imatge) 

- Des de L’AMPA recomanem indicar el dos tutors. 

20 
 

https://ampacamins.ampasoft.net/login
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- Si alguna de les dades obligatòries no es troba informada, l’aplicació 
mostrarà un missatge d’avís, marcant en vermell quines són les dades 
que manquen. 
 

 

 

- Una vegada s’hagi validat automàticament que tota la informació 
introduïda és correcta, es permetrà gravar l’alta i sortirà el següent 
missatge de validació. 
 

 

 

- Des de l’AMPA, es realitzarà la validació de les dades informades pels 
pares i en fer-ho, els pares rebran un mail del tipus: 
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