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Benvolgudes famílies!  

 

Un any més des de l’AMPA hem treballat per oferir un ventall d’activitats variades i 

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

de l’escola, però la situació ens ha obligat a modificar els serveis que fins ara 

estàvem oferint, adaptant-nos a la noves circumstàncies.  

 

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

ofereix una alimentació sana i menús ecològics.  

 

Pel que fa a l’oferta de les activitats extraescolars, malgrat que l’AMPA ha planificat 

tota l’oferta de les activitats, les mesures sanitàries imposades fan inassolible la 

realització de les activitats, ja que hem de garantir la neteja i desinfecció de tots els 

espais utilitzats, abans i després de cada activitat.  

 

És per això que aquest curs només s'oferirà el servei d’acollida de matí i de tarda, 

ampliant l’horari per tal de cobrir la mateixa franja horària que amb les extraescolars. 

Sabem que aquest fet pot afectar a les diferents planificacions familiars, però 

donada l’excepcionalitat del moment hem considerat oportú prendre aquesta 

mesura.  

 

Com cada any la quota per a ser sòcia de l’AMPA és de 30€ per família, que 

s’invertiran en donar suport a l’escola i als serveis d’acollida i menjador davant la 

situació excepcional en que ens trobem, amb la contractació de personal de suport 

i la compra de recursos necessaris per oferir la millor atenció a tots i totes les 

alumnes de l‘escola.  

 

En aquest llibret trobareu els serveis que s’oferiran durant el curs 2020/21. Cal dir, 

que si en algun moment la situació de pandèmia millora i es flexibilitzen les mesures 

es mirarà de dur a terme l’oferta d’extraescolars que estava planificada. Qualsevol 

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

 

Salutacions cordials  

AMPA Escola Camins. 



3 

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.”  

 

Inscripció al servei de menjador 

Ecomenja ha preparat un formulari d’inscripció al servei de menjador que trobareu 

al següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ku-

CO5BIKK93BnXocJhm1h1gI2rKhn5FgJIeXQhJn4Q/edit 

 

Període d’inscripció 

Del 21 de juliol al 23 d’agost de 2020. 

 

Període servei de menjador  

Del 14 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021 (alumnes P4 – 6è) 

Del 21 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021 (alumnes P3). 

 

Preu menjador 

MENJADOR ESCOLAR 

PREU MENÚ FIXES PREU MENÚ EVENTUALS 

6,60€* 7,60€ 

Preu per dia 

*Aquest curs es fraccionarà el pagament. Ecomenja enviarà un comunicat explicant el nou 

procediment de pagament.  

https://docs.google.com/forms/d/1Ku-CO5BIKK93BnXocJhm1h1gI2rKhn5FgJIeXQhJn4Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ku-CO5BIKK93BnXocJhm1h1gI2rKhn5FgJIeXQhJn4Q/edit
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SERVEI D’ACOLLIDA 

 

L'acollida ofereix un espai de lleure als infants, acompanyats per un equip de 

monitors/es del lleure, contractats per l’AMPA.  

En aquest espai poden esmorzar i/o berenar, i gaudir de la programació d’activitats 

que l’equip de monitors/es prepara atenent les diferents necessitats dels infants.   

 

Inscripcions al servei d’acollida 

L’AMPA disposa de l’aplicatiu Ampasoft per tal que les famílies feu la inscripció als 

serveis d’acollida.  

 

Si ja teniu usuari i contrasenya de cursos passats: 

 Podeu accedir directament a AMPASOFT i iniciar el procés d’inscripció als 

serveis d’acollida. 

 

Si ja teniu usuari i contrasenya de cursos passats però l’heu oblidat: 

 Envieu un correu a ecmenjador@escolacamins.cat explicant la situació, el nom 

del tutor/a de l’alumne 

 Rebreu un mail amb l’usuari i l’enllaç per a obtenir una nova contrasenya per 

accedir a l’aplicació Ampasoft. 

 

Si ja teniu usuari i contrasenya de cursos passats però un nou fill/a comença aquest 

any a l’escola Camins: 

 Es farà la inscripció de manera manual, enviant la següent informació al correu 

ecmenjador@escolacamins.cat  

▪ Nom alumne 

▪ Nom tutor/a o tutors 

▪ Servei que farà 

 

Si és la primera inscripció a AMPASOFT: 

 Us heu de donar d’alta al sistema seguint les instruccions de l’Annex “Altes 

online” 

 Un cop validades les dades per l’AMPA rebreu un mail amb un usuari i l’enllaç 

per a obtenir una nova contrasenya per accedir a l’aplicació Ampasoft. 

mailto:ecmenjador@escolacamins.cat
mailto:ecmenjador@escolacamins.cat
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Període d’inscripció 

Del 21 de juliol al 23 d’agost de 2020. 

 

Període del servei d’acollida 

Del 14 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021 (alumnes P4 – 6è) 

Del 23 de setembre de 2020 al 22 de juny de 2021 (alumnes P3) 

 

Preus servei d’acollida de matí i tarda 

 

ACOLLIDA MATÍ 

8.30h a 9.10h 7.45h a 9.10h 

Sòcies No sòcies Sòcies No sòcies 

1 dia/ setmana 2,5 €/mes 6,5 €/mes 5 €/mes 9 €/mes 

2 dia/ setmana 5 €/mes 9 €/mes 10 €/mes 14 €/mes 

3 dia/ setmana 7,5 €/mes 11,5 €/mes 15 €/mes 19 €/mes 

4 o 5 dies/setmana 10 €/mes 14 €/mes 20 €/mes 24 €/mes 

Eventual 3 €/dia 7 €/dia 3 €/dia 7 €/dia 

 

 

ACOLLIDA 

TARDA 

16.20h a 17.00h 16.20h a 17.30h 16:20h a 18.00h 

Sòcies 
No 

sòcies 
Sòcies 

No 

sòcies 
Sòcies 

No 

sòcies 

1 dia / setmana 2,5 €/mes 6,5 €/mes 5 €/mes 9 €/mes 7,5 €/mes 11,5 €/mes 

2 dies / setmana 5 €/mes 9 €/mes 10 €/mes 14 €/mes 15 €/mes 19 €/mes 

3 dies / setmana 7,5 €/mes 11,5 €/mes 15 €/mes 19 €/mes 22,5 €/mes 26,5 €/mes 

4 o 5 dies / 

setmana 
10 €/mes 14 €/mes 20 €/mes 24 €/mes 30 €/mes 34 €/mes 

Eventual 3 €/dia 7 €/dia 3 €/dia 7 €/dia 3 €/mes 7 €/mes 
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Informació de pagament 

● Els pagaments es faran mitjançant rebut bancari el dia 1 de cada mes.          

● 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/a es fa càrrec de la comissió per 

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

● La quota d’acollida del mes de setembre serà proporcional a les setmanes 

que s'utilitzen pels alumnes de P3 i els seus germans i germanes. 

 

 

.  

ALTA SOCI/A DE L’AMPA 

 

Com cada any la quota per a ser sòcia de l’AMPA és de 30€ per família, que 

s’invertiran en donar suport a l’escola i als serveis d’acollida i menjador davant la 

situació excepcional en que ens trobem, amb la contractació de personal de suport 

i la compra de recursos necessaris per oferir la millor atenció a tots i totes les 

alumnes de l‘escola.  

 

 

Si ja sou família sòcia: 

 Del 1 al 5 de setembre es cobrarà directament la quota. 

 

Si no sou família sòcia: 

 Us heu de donar d’alta al sistema seguint les instruccions de l’Annex “Altes 

online” 
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ANNEX 1: Altes Online 

 

Fer click al següent enllaç i segueix 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. 

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. 
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● 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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ANNEX 2: Manual Pre-inscripcions Extraescolars (2020-2021) 
 

● El 20 de juliol rebràs un email amb un usuari i l’enllaç per a obtenir una nova 
contrasenya per accedir a l’aplicació Ampasoft. “Recorda: el teu usuari és 
el email que tinguis informat a l’AMPA” 

  
EX: 

 

 

 
 
 

 

 

 

Un cop dins del programa AMPASOFT, segueix les següents indicacions: 

● MOLT IMPORTANT POSAR L’ANY CORRECTE (2020-2021)  (la imatge 
només és un exemple) 
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● Tria el nom del teu fill/a 
 

 

  

 

 

 

● Per a sol·licitar la preinscripció, només cal marcar l’activitat i l’opció 
“Realitzar preinscripció”. 
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● Al fer-ho apareixerà un missatge de conformitat, com aquest: 
 

 

 

● A l’acceptar, l’activitat desapareix i no es pot tornar a “Realitzar la 
preinscripció”. 

 

● Ara només quedarà esperar la validació per part de l’AMPA. Tan aviat com 
l’AMPA hagi realitzat la validació la família rebrà un email on se li comunica 
la inscripció a l’activitat. 

 


