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AMPA Col·legi Maria Immaculada -Tremp

Benvolgudes famílies,
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maria
Immaculada us dona la benvinguda al nou curs escolar
2019-2020.
L’AMPA és una associació voluntària de pares i mares de
l’escola per tal de fomentar la participació en la vida
escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars i
organitzar activitats culturals i formatives.

L’AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació
dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.
En aquest context us invitem a participar en aquesta associació, transmetre les vostres
inquietuds i preocupacions referents a l’educació dels vostres fills, totes les opinions compten
i són importants.
Podeu fer arribar els vostres suggeriments i propostes a través de la següent adreça de correu
electrònic: ampamariaimmaculada@hotmail.es
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BALANÇ CURS 2018-2019
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Pessebre de Nadal

Mercat de Nadal

Dia de la família

Xocolatada solidària

Noves taules al pati
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ROBA DE L’ESCOLA
Els alumnes que hagin fet la COMANDA poden recollir la roba encarregada el següents dies:
 INFANTIL
26 de setembre de 16:00 a 18:00
 PRIMÀRIA
20 de setembre de 16:00 a 18:00
 ESO
27 de setembre de 16:00 a 18:00
Els alumnes de nova incorporació s’hauran de dirigir a secretaria per tramitar la gestió.
Es farà un nou lliurament de roba per incidències al mes de gener, amb venda directa en el
moment de la compra sense comanda.
Us recordem que la roba es pot abonar amb targeta de dèbit o crèdit en el moment del
lliurament (recomanable), en el cas que s’hagi fet l’abonament per transferència al compte
bancari de l’AMPA, cal portar el justificant de l’ingrés. No s’acceptarà efectiu.
(número de compte: CaixaBank ES74 – 2100-0030-81-0201336288)
Els alumnes que necesitin fer un nou encàrrec la resta del curs escolar poden omplir el
formulari
i
lliurar-lo
al
tutor/a
o
enviar-lo
per
correu
electrònic
a
ampamariaimmaculada@hotmail.es i se’ls informarà quan hi hagi disponibilitat de la roba
sol·licitada.
NOM DE L’ALUMNE: _________________________________________ CURS: ___________
PARE / MARE / TUTOR/A: ___________________________________ TELF: ____________
SOCI AMPA:

SI
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EXTRAESCOLARS
L’AMPA del Col·legi Maria Immaculada pot oferir les següents activitats extraescolars pel curs
2019-2020, s’iniciaran el proper 1 d’octubre i tindran lloc de 17:00 a 18:00 h.
El preu de cada activitat és:
SOCIS AMPA: 15 €/mes
NO SOCI AMPA: 20 €/mes
El pagament de les quotes es farà mitjançant domiciliació bancària.
Activitat
Guitarra
Pintura
Sardanes
Percussió

Per alumnes
de
2 primària 4rt ESO
Primària
Infantil,
Primària i
ESO
Infantil,
Primària i
ESO

Monitor/a

Dia de la
setmana

Elvira Moreno

Dilluns

Eva Cañadas

Dijous

Dolors Millet

Dimarts

Sergi Farré

Dijous

Observacions

VULL FER

extra material
20€/curs
1r TRIMESTRE
OBERT ALS
PARES

NOM DE L’ALUMNE: _________________________________________ CURS: ___________
PARE / MARE / TUTOR/A: ___________________________________ TELF: ____________
ENTITAT BANCÀRIA: _________________________________________________________
Nº DE COMPTE: IBAN ES______ / _______ / ____ / _____ / _________________________
SOCI AMPA:

SI

NO

Per poder dur a terme les activitats ofertades hi ha d’haver un mínim d’alumnes.
En el cas que no s’assolís aquest mínim informarem als interessats.
Per inscriure’s cal marcar l’activitat que es vol realitzar, omplir el formulari i lliurar-lo al tutor/a
o enviar-lo per correu electrònic a ampamariaimmaculada@hotmail.es.
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RENOVACIÓ LOGO AMPA
Els membres de l’AMPA hem decidit que ens agradaria tenir un logotip que ens representés i
identifiqués en tot allò que fa referència a les activitats que es realitzen.
Per aquest motiu animem a tots els alumnes de l’escola a que ens facin la seva proposta.
Entenem que un logotip és un símbol format per imatges o lletres i que les característiques
que es valoraran són:





Que sigui llegible, independentment de la mida, escala i format que s’en faci ús.
Que generi impacte visual, de manera que cridi l’atenció a simple vista i es recordi
fàcilment.
Atemporal i únic, amb un disseny perdurable en el temps i fruit de la creativitat
personal.
No ha de contenir connotacions sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives contra
persones o institucions.

Els dibuixos es presentaran amb un pseudònim i els membres de l’AMPA escolliran el finalista.
El finalista rebrà un obsequi sorpresa i deixarà la seva emprenta en l’AMPA i les seves activitats.
Termini de presentació: 4 d’octubre.
Lloc de presentació: Tutor/a o Professor/a de plàstica
Propietat intel·lectual. El logotip quedarà en propietat exclusiva y permanent de l’AMPA, que
tindrà complerta llibertat per utilitzar-lo total o parcialment o per modificar-lo en el moment i
la forma en que ho consideri necessari.

PANERA DE NADAL
Aquest temporada escolar volem incorporar una novetat per la festivitat de nadal, enlloc de la
tradicional Loteria de Nadal i la Grossa, us presentarem una atractiva panera que inclourà
productes de consum nadalenc i algun producte tecnològic.
Aquesta nova forma de recollir diners per a invetir en la millora de l’educació dels nostres fills
premiarà directament algú proper a l’escola i a més, afavorirem el comerç local comprant i
promocionant productes Pallaresos.
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COMPROMÍS ESCOLA VERDA
Des de l’AMPA volem col·laborar amb els bons hàbits que
promociona Escola Verda aportant-hi el nostre granet de sorra
respecte la millora del medi ambient, per això presentem una
sèrie de mesures que ens hem marcat com a objectius:
1. Reduir el paper i fomentar les comunicacions a través de la eina de l’escola EDUCAMOS,
grups de watssap de cada curs a través del grup TOTS SOM AMPA i la gestió del correu
electrònic de l’AMPA (ampamariaimmaculada@hotmail.es)
2. Incorporar gots reutilitzables per a les festes i celebracions que organitza l’AMPA.
3. Fomentar l’ús d’envasos de gran capacitat (ampolles grans, tetrabrik...)
4. Disposar de cubells de brossa identificats que permetin la separació dels residus en les
activitats de l’AMPA.
5. El dia de la família demanar la col·laboració de les famílies perquè portin plats i coberts
reutilitzables de casa.

AGENDA: 1R TRIMESTRE 2019-2020


Lliurament de Roba







Castanyada
Assamblea AMPA
Muntatge pessebre
Mercat de Nadal
Visita Patges Reials

INFANTIL:
26 de Setembre
PRIMÀRIA:
20 de Setembre
ESO:
27 de Setembre
30 d’Octubre
7 de Novembre (1a conv. 19:45 – 2a conv. 20:00)
5 de Desembre
18 de Desembre
19 de Desembre

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL COL·LEGI MARIA IMMACULADA - TREMP
President:
José Miguel Beltran
Vicepresidenta:
Aida Monclús
Secretària:
Meritxell Gonzàlez
Tresorera:
Remei Navarri

Vocals:
Núria Bertran
Miquel Cases
Isaac Espinosa
Eugenia Martín
Vicenç Mitjana

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
COL·LEGI MARIA IMMACULADA – TREMP
C/ HOSPITAL, 16 - 25620
Butlletí Setembre 2019

7

