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A LES FAMILÍES   

Volem donar la benvinguda al nou curs a totes les famílies, i una especial benvinguda a l’escola a les 

famílies que s’incorporen per primer cop, segur us sentireu aviat ben acollits. Esperem que hagi anat 

bé l’estiu, i estiguem llestos per afrontar els nous reptes d’aquest any. Els pares i mares que formem 

l’AMPA dediquem un temps adaptat a les nostres possibilitats , i molta il·lusió, per contribuir, juntament 

amb l’escola, al projecte educatiu. L’AMPA és un vincle més d’apropament dels pares i mares a 

l’escola. Tots junts sumem esforços. El nostre objectiu és millorar any rere any la qualitat dels serveis i 

ajuts que puguem donar als nostres fills/es. Feu-nos arribar les vostres propostes, iniciatives, 

suggeriments, queixes, consultes o dubtes, en persona o per correu, als membres de l’ AMPA.  

ampa@escolasantfeliu.net 
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BENVIGUTS AL NOU CURS 2014-15 

CURS   2014-15 

NOVES INVERSIONS 

COMPRA DE MOBILIARI 

Durant els mesos d’estiu s´han fet millores i noves inversions a 

l´escola. L´AMPA hi ha ajudat amb el finançament. Per 

exemple: hem participat amb el canvi de mobiliari 

d’algunes aules de l’escola de l’edifici mossèn Raimon 

Canalias. Gràcies a tots per la vostra contribució. Entre tots 

fem possible una escola millor. 

 CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE L’AMPA  

 DIA 16 OCTUBRE A LES 20H - SALA FRANCISCA PALLÉS 

 

L’Assemblea tindrà lloc el proper DIJOUS 16 d’octubre a les 

20:00h, a l’Edifici Mossèn Raimon Canalias. Es comunicaran els 

comptes anuals del curs 2013-14, informarem sobre la gestió de la 

Junta Directiva, i debatrem el pressupost del curs 2014-15, entre 

d’altres punts. L’AMPA som els representants de tots els pares i 

mares de l’escola, i la vostra participació i implicació és 

important, no hi falteu, us hi esperem ! L’AMPA som tots. 
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