
 

 

 

L’AMPA Ca n’Alzamora ha rebut una subvenció  per a activitats pedagògiques realitzades durant 

el curs 2017-2018 que atorga l’Ajuntament de Rubí. El projecte de Suport de Llengua Anglesa 

presentat per l’AMPA Ca n’Alzamora està en línia amb el projecte educatiu del centre i consisteix 

en un acompanyament al procés educatiu del centre escolar. 

L’AMPA ja fa 10 anys que col·labora en aquest projecte d’anglès aportant els recursos humans 

que permeten dur-lo a terme. L’AMPA va contractar per al curs 2017-2018 una professora i l’ha 

pagat exclusivament a càrrec del pressupost de l’AMPA. Sense que l’AMPA assumís el cost 

econòmic de l’auxiliar de conversa, l’escola no podria dur a terme el projecte d’anglès tal i com 

està plantejat.  

Es realitzen dos tipus d’activitats, exclusivament en anglès, a les aules de l’escola: 

 En horari escolar, l’auxiliar de conversa imparteix classes en llengua anglesa, per grups, 

a tot l’alumnat de l’escola de cicle infantil (de P3 a P5) i de primària (1r i 2n cicle). El 

número total d’alumnes que han realitzat les activitats durant el curs acadèmic 2017-

2018 ha sigut de 483. 

 D’altra banda, es realitzen activitats extraescolars L’AMPA ofereix l’extraescolar 

d’anglès (anomenat “Fun English”) per a l’alumnat que s’hi inscriu. Aquesta activitat es 

realitza cada dia, de dilluns a divendres, en horari de 16:45 a 17:45 h. 

La subvenció rebuda per part de l’Ajuntament de Rubí ha permès dur a terme l’activitat a 

l’Escola, en benefici de tot l’alumnat matriculat al centre educatiu. Els detalls de la subvenció 

són els següents: 

AMPA ESCOLA CA N’ALZAMORA  

NIF:G63860944 REC: 288  

Projecte: Suport a la llengua anglesa  

Pressupost:16.606,00 €  

Puntuació grau d’impacte: 20 punts  

Puntuació contingut del projecte:15 punts  

Puntuació relació amb l’entorn: 0 punts  

Total puntuació: 35 punts  

Subvenció: 11.596,00 €  

Núm. apunt previ: 920180007620 

 

Més informació: 

 

 Web de l’Ajuntament de Rubí: 

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/579 

 Acord de la concessió d’ajuts per a activitats pedagògiques: 

http://docs.rubi.cat:86/mmm_20181020142556_207067.pdf 
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