
Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, el passat dia 16 de octubre 2012, es va celebrar la reunió anual de l’AMPA, quedant 
aixi constituïda de la seguent manera:

Presidenta Lourdes Perez Lobelle 
Secretaria Ana Fonseca 
Tesorera Rosa Solla 
Vocales: Rut Habets , Ramon López , Amparo S. Martino , Adela  Nuñez Mari, Vanesa Vázquez i 
Brigita Lövenhövenferova.

Volem comunicar-vos que la nostra intenció és fer un AMPA oberta a tots el pares i alumnes. De fet 
ja es van apuntar pares per col·laborar amb nosaltres, en activitats com la reutilització de llibres, 
festes i altres activitats. És per això que us volem animar a participar i aportar idees. D’aquesta 
manera podrem treballar en un projecte comú, per tal que els nostres fills passin per aquesta etapa 
de la manera més agradable possible.

Estem en temps molts difícils on predominen moltes retallades en educació. I això es nota en el dia 
a dia a l’Institut. Volem aportar solucions com ara: descomptes als socis de l’AMPA per a les 
excursions, colònies o activitats culturals.

També som una “Escola verda” i, per això, farem: la reutilizació de llibres. Una tasca difícil de 
realitzar ja que tots hem de mentalitzar-nos per cuidar els llibres i després es necessita  la 
col·laboració de pares o mares per a la compra-venda de llibres. Cal tenir present, però, de l’enorme 
estalvi que això suposa per a les famílies.

En cas d’estar interessat en rebre tota nostra informació a través de correu electrònic, us preguem 
que ens ho feu saber a través del c/e  ampai.mediterranea@hotmail.com     o de la nostra bústia de 
l’institut.

Finalment, us volem comentar les activitats, que fins ara ha realitzat l’AMPA:  
1.Presentació nova junta AMPA
2.Reutilizació de llibres 
3.Organitzar utilizació d'Eco books per Batxillerat
4.Organitzar sopar de final d’ESO
5.Reunió amb direcció de l’Institut
6.Crear una base de dades de tots els socis
7.En col·laboració amb l’Institut Baix Penedès s’ha comprat una col·lecció de llibres per la biblioteca.
8.Vam comprar un projector per l’Institut.

Les activitats que estan programades per poder desenvolupar al llarg de tot el curs s’exposaran a 
les reunions mensuals de l’AMPA. Però us n’avancem algunes:
1.Organitzar activitats amb la professora d’activitats i sortides per recaptar diners.
2.Participar en les activitats del projecte “ Escola Verda”.
3.Participar en actes de graduació d’ESO.
4.Organitzar la Festa Lúdica amb diferents activitats on es poden participar pares, alumnes i 
professorat.

Per acabar, només fer-vos arribar que la nostra voluntat és millorar el bon desenvolupament del 
nostre centre educatiu.
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