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Benvolgudes famílies, 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi 

Maria Immaculada us dona la benvinguda al nou 

any 2020. 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) representa a les famílies d’alumnes de 

l’escola amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats 

educatives del centre. 

Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis col·laboradors som mares i pares 

d’alumnes que treballem de manera voluntària en el dia a dia de l’escola i de l’associació. 

Recorda que tots els socis som l’AMPA. Si t’has fet soci, tu també ets l’AMPA! 

Fem voluntariat: no rebem cap mena de salari, avantatge ni contraprestació a canvi. 

Vols participar? 

Sabem que t’importa l’educació dels teus fills per això et proposem que participis amb 

l’AMPA de l’escola. L’educació és una tasca de tots. 

Pots participar… 

– Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares 

voluntaris. 

– De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal 

d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre 

temes d’interès en l’educació dels nens i nenes. 

– Ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA. 

La dedicació i el temps els decideixes tu! 

Podeu fer arribar els vostres suggeriments i propostes a través de la següent adreça de 

correu electrònic: ampamariaimmaculada@hotmail.es 
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El primer trimestre ha estat ple d’activitats, i això ens encanta! 

El 30 d’octubre vam col·laborar en la celebració de la castanyada a l’escola. 

El dia 7 de novembre es va fer l’Assamblea anual de l’AMPA, on es va explicar de forma 

transparent les valoracions del curs escolar 2018-2019 i les propostes pel curs escolar 

2019-2020. Gràcies a tots els assistents per les vostres aportacions. 

A principis de desembre i per començar amb els preparatius nadalencs vam poder 

muntar el pessebre a la porteria de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de desembre els membres de l’AMPA vam organitzar el Mercat de Nadal, amb 

xocolata calenta i l’esperadíssima visita del Pare Noel.  

Moltes gràcies a tots els que hi heu participat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PRIMER TRIMESTRE 
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El 19 de desembre van visitar l’escola els Patges dels Reis Mags d’Orient i ens van deixar 

un petit present. 
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El dia 21 de gener de 16:00 a 18:00 s’obrirà el punt de venda de la roba de 

l’escola, 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) 

En el cas que no hi hagi estoc de les peces de roba que necessitin els alumnes es prendrà 
nota per fer una nova comanda 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:              SÍ                     NO    

ROBA DE L’ESCOLA 
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Coneixent la Biblioteca 
 
Llibres, revistes, còmics, àlbums il·lustrats per a petits i per a més grans… Clàssics, 

poesia, novetats... de tot una mica i ben variat. 

Damunt les taules, a les estanteries descansant o dins les capses de lectura ben 

amagats... Així és la nostra biblioteca escolar, nascuda ja fa uns 15 anys, sota el paraigua 

del programa d’innovació educativa d’Ensenyament Puntedu. 

La nostra activitat es basa sobretot en realitzar dinamitzacions per tota l’escola, des de 

guarderia fins a l’ESO: contes, tallers, etc., tenir la biblioteca en condicions, renovar, 

reinventar... 

Estar alerta a les hores del pati o als descansos pertinents dels alumnes que fan deures, 

llegeixen o utilitzen els diversos jocs de taula que aquest any hem pogut posar a 

disposició de l’alumnat, igual que les disfresses i els complements que guardem per fer 

teatre, vídeos i contes als més petits. 

És un espai múltiple i ben aprofitat on els llibres senyoregen arreu i omplen de bones 

vibracions les quatre parets que ens embolcallen. I com deia el nostre estimadíssim Emili 

Teixidor “Els llibres són la memòria del món” cal que no la deixem perdre. 

 

 

 

 

  

CONEIXENT L’ESCOLA 
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Aquest any l’AMPA ha pogut oferir aquesta extraordinària Panera electrònica de Nadal. 

Tele Samsung 43’ 

 Patinet elèctric: e-scooter Billow 

 Tauleta electrònica: TabE10 

 Impressora Officejet Pro 6230 

Auriculars 

 Marc de fotos digital 

 Memòria USB 

 

El número guanyador va ser el 590. 

 

Felicitats Toni, Ada i Toni! 

  

PANERA DE NADAL 
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 Lliurament de Roba   21 de Gener 

 Xocolatada solidària  14 de febrer 

 Carnestoltes   21 de Febrer 

 

 

 

 

AGENDA: 2R TRIMESTRE 2019-2020 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL COL·LEGI MARIA IMMACULADA - TREMP 

President:    Vocals: 
José Miguel Beltrán   Núria Bertran  
Vicepresidenta:   Miquel Cases 
Aida Monclús    Isaac Espinosa  
Secretària:    Eugenia Martín 
Meritxell Gonzàlez    
Tresorera:     
Remei Navarri 

 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 

COL·LEGI MARIA IMMACULADA – TREMP 
C/ HOSPITAL, 16 - 25620 


