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Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc ens complau donar-vos la benvinguda  al nou curs 2013-2014. 
 
Els components de la Junta de l’AMPA , us animem a que vingueu a formar-ne part , ja que la vostra 
participació és molt important. 
 
Teniu a la vostra disposició el correu ampaalmacelles@gmail.com  on ens podeu fer arribar  
totes les vostres idees, suggeriments, i queixes  si en teniu.  
 
En la pàgina web de l’escola www.xtec.cat/centres/c5000341/  hi trobareu diferent informació tan de l’escola 
com de l’AMPA, i podreu descarregar-vos documentació que sigui del vostre interès. 
  

Som una associació de pares i mares de l’escola  que tenim inquietuds per l’educació dels nostres fills/es.  
 
Des de l’associació tractem de participar activament en l’educació que reben els nostres fills/es a  l’escola, i 
contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenya ment , complementar-la i ampliar-la. 
El seu funcionament  es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat 
educativa. 
 

Hi ha diferents maneres de fer-ho. Es poden aportar idees, dedicar-hi temps i esforç , i,            
evidentment, fer-se soci , amb una quota anual de 35 € per família .  

 
Si teniu ganes de col·laborar i participar-hi, podeu entrar a formar part de la junta  de l’AMPA, on tractarem 
de dur a terme (de forma desinteressada) les idees que tenim entre tots.  
 

 
A l’escola: 
Aportacions econòmiques i d’equipaments – Xerrades – col·laboració amb la Setmana Cultural – Escola 
Verda – col·laborar amb la Castanyada – organitzar la Festa Fi de Curs ... 
 
Als socis (avantatges): 

- Activitats extraescolars: anglès, teatre, biblioteca, acollida matinal, ofimàtica, mecanografia, 
contes i titelles, arts plàstiques, sardanes...    � 50% descompte 

- Calendari  de l’escola (amb les fotos de totes les classes) � 50% descompte 
- Tallers  pels dies de lliure disposició    � 50% descompte  
- Escola oberta de juny i setembre      � 50% descompte                     
- Activitats de Setmana Santa    � 50% descompte      
- Escola de pares (cursos, xerrades...)   � 50% descompte              
- Agenda  escolar       � gratuïta 
- Festes de la Castanyada i Tió  d’ infantil   � gratuïtes  
- Reutilització de llibres 
- Aportacions  econòmiques per les excursions    

 
Com veieu, fer-se soci de l’AMPA és interessant a nivell individual però sobretot és important perquè sense 
aquest recolzament econòmic inicial no es podrien d ur a terme aquestes activitats  que són tan 
profitoses per l’escola i evidentment per als nostres fills i filles. 
 
A tots aquells que formeu part de la nostra família, us animem a assistir a l’Assemblea General de l’AMPA  
prevista pel dijous 10 d’octubre  on us informarem de totes les gestions i propostes d’aquest curs. 
Properament rebreu la corresponent convocatòria. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració. 
LA JUNTA DE L’AMPA. 
 
Almacelles, 16 de setembre del 2013. 
 
 
 

AL DARRERA TROBAREU EL RESUM  
DE LES ACTIVITATS PROPOSADES PER AQUEST CURS:  

 

 

 

  


